
CR-VVarlığı toplum tarafından istenen bir marka olmak...

Geliştirdiği teknolojiler ve geleceğe yaptığı yatırımlarla Honda, faaliyet gösterdiği her alanda bugün 
olduğu gibi gelecekte de toplum tarafından varlığını sürdürmesi istenen bir marka olmayı hedefliyor. 
İnsanlığa faydalı olması için geliştirilen dünyanın ilk insansı robotu ASIMO, Honda’nın teknolojik 
gururlarından biri. Hidrojenle çalışan, egzozundan zararlı gazlar yerine sadece su buharı salınan 
yakıt hücreli otomobil FCX Clarity ise Honda’nın doğayı korumaya olan bağlılığını gösteriyor. Yapılan 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri sayesinde geliştirilen Hidrojen Ev Üretim Ünitesi, tek tekerlekli 
kişisel mobilite aracı, güneş enerjisiyle çalışan araçlar ve HondaJet, Honda’nın hayatımıza yaptığı 
katkıların birkaçını simgeliyor.

Daha fazla bilgi için www.honda.com.tr
Honda hakkındaki yenilikleri takip etmek için lütfen üye olunuz: www.facebook.com/HondaTR 
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Keskin ve kaslı çizgileriyle, geliştirilmiş yeni CR-V birçok akılcı fikir ve yenilikçi 
teknolojiye sahip. Yeni CR-V size hayatı keşfetmek için aradığınız özgürlüğü 
verirken, maceracı ruhunuzu paylaşıyor.
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CESUR VE KENDİNE ÖZGÜ 
DİNAMİK TASARIM 

Güçlü ve modern gövde çizgilerinden ön ızgarasına, tasarımıyla bütünleşen yeni LED gündüz farlarından ön 
tampon ve jantlarına kadar değişen tüm detaylar, yeni CR-V’nin dinamik tasarımını oluşturuyor.  
Yeni CR-V, yenilenen tasarımıyla her ortamda sahibinin prestijli stilini yansıtıyor.



GELİŞMİŞ  
GÖSTERİŞLİ VE STİL SAHİBİ

Yeni CR-V’nin akıcı dinamik hatları, tasarımını daha 
da geliştirmenin ve performansını artırmanın ötesine 
geçiyor; aerodinamizm sağlayarak yakıt ekonomisine 
katkıda bulunuyor. Yan aynaların yuvarlak hatları 
genel tasarım anlayışıyla uyum sağlayarak kör nokta 
riskini azaltırken, krom bagaj çıtası, stop lambaları, 
arka tampon ve entegre alt tampon kaplaması yeni 
CR-V’nin arka görünümünü değiştiren ve akıcı hatlarla 
bütünleşen çekici tasarımını yansıtıyor.
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ZENGİN DONANIM 
FONKSİYONEL İÇ TASARIM 

CR-V’nin yeni iç tasarımı daha ilk andan itibaren sizi 
cezbedecek bir ambiyans sunuyor. Hem sürücüsüne, hem de 
yolcularına ferahlık ve esneklik sağlayacak şekilde yenilenen 
iç mekanda, gösterge paneli ve HONDA CONNECT, tasarım ve 
kolay kullanım açısından ön plana çıkıyor. 

Yeni CR-V’nin gösterge panelindeki tüm fonksiyonlar, kontrolün 
tamamen sizde olduğunu hissettirmek için tam olması gerektiği 
yerde bulunuyorlar. Çok yönlü görüş kabiliyetini artırarak sürüş 
esnasında daha rahat ve güvenli hissetmenizi sağlayan zarif ve 
çekici ön panelde, hem gelişmiş sürüş teknolojilerini rahatlıkla 
kontrol edilebilir hem de ihtiyacınız olan tüm bilgileri kolayca 
okuyabilirsiniz.

Bu kullanışlılık, seyahatiniz süresince yararlı bilgiler veren 
Çok Amaçlı Bilgi Ekranı (i-MID) ile devam ediyor. 7’’ ekran, 
Türkçe haritalı navigasyon ve akıllı telefonlarla uyumlu 
Honda CONNECT bilgi ve eğlence multimedya sistemiyle de 
pekiştiriliyor.
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EĞLENCE YOLDA DEVAM EDİYOR
Her yolculuğunuzu kişiselleştirebilecek, farklı ve keyifli kılacak,  
Honda CONNECt teknolojisi ile tanışın.

Yeni CR-V’de bulunan yenilikçi ve akıllı Honda ConnECT, araç içi multimedya sistemi ile müzik 
veya arkadaşlarınız gibi hayatta sevdiğiniz birçok şeye, akıllı telefonlar kadar kolay yönetilebilen 
7’’ dokunmatik ekran ile bağlantı fırsatı sunuyor. 

Honda ConnECT, araç bilgisi ve arka görüş park kamerasından, akıllı telefonlar için Bluetooth 
bağlantısına kadar farklı fonksiyonlara hızlı ve kolay erişim sağlıyor. Honda ConnECT’in işlevleri 
arasında internet erişimi, Honda App Centre, Türkiye haritasını da içeren Garmin uydu navigasyon, 
CD çalar / FM / AM ve internet radyosu, telefon ara yüzü ve Bluetooth bağlantısı, dinamik 
talimatlarla arka görüş park kamerasının yanı sıra günlük mesafe ölçer, yakıt ekonomisi ve 
seyahat süresi gibi yolculuğunuzu güvenli ve eğlenceli kılacak bir dizi fonksiyon bulunuyor. 

Yeni CR-V’nin yolcuları Honda ConnECT’in Wifi bağlantısı* ve Mobil Wifi Router sayesinde 
internete bağlanıyor, araç hareketsizken internette geziniyor, yerel tesisler gibi yolculukları 
hakkında faydalı bilgilere ulaşabiliyor.

KİşİsELLEştİRİLmİş aNa EKRaN

Honda ConnECT, ana ekranını tarzınıza uyacak şekilde kişiselleştirebilme 
ayrıcalığını sunuyor. Örneğin, en sevdiğiniz fotoğrafı ana ekran duvar 
kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. 

BLUEtOOtH™ ELLER sERBEst tELEFON

Yeni Honda ConnECT sistemi, yoldayken akıllı telefonların Bluetooth 
üzerinden Hands Free Telephone (Eller Serbest Telefon) sistemi ile 
bağlantısına olanak sağlıyor. Honda ConnECT’te bulunan MirrorLink** 
sayesinde, sistem ve kullanıcının uyumlu akıllı telefonu arasında kesintisiz 
bağlantı kurulabiliyor. Bu teknoloji kullanıcının akıllı telefon ekranını 
Honda ConnECT üzerinden yansıtmasına ve sevdiği uygulamalara 
erişim kazanmasına imkân tanıyor

aha™

Honda ConnECT multimedya sistemi, önceden yüklenmiş bazı 
uygulamalar ile birlikte geliyor. Bunlardan biri olan Aha uygulaması 
sayesinde ulaşılan binlerce radyo istasyonunda; müzik, haber, podcast ve 
sesli kitaplara internet üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Aha uygulaması ile 
Facebook veya Twitter gibi sosyal medya sitelerine giriliyor veya konum 
tabanlı servislerin üzerinden yakınlardaki otel veya restoranların bilgilerine 
ulaşılabiliyor. Sevdiğiniz diğer uygulamaları da Honda App Centre’dan 
indirebildiğiniz Honda ConnECT, bir anda sizin kişisel dünyanıza dönüşüyor.
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GaRmıN NaVİGasYON

Honda ConnECT’te Türkiye haritasının da yer aldığı Garmin’in ödül 
kazanan uydu navigasyonu da bulunuyor. Önceden yüklenmiş haritalar, 
cep telefonu kapsaması olmayan alanlarda bile kullanıcıların yön 
bulmasına izin verirken, milyonlarca ilgi noktasıyla istenen konumları 
bulmak oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca Garmin navigasyon, hız sınırı uyarıları, 
3D bina ve arazi görünümleri ile Eco Routing de içeriyor. Üstelik 5 yıl 
boyunca harita güncellemelerini ücretsiz sunuyor.

* Data kullanımı ve roaming ücretleri için lütfen bağlı bulunduğunuz telekomikasyon şirketi ile görüşünüz.
** Bu özellik Honda ConnECT MirrorLink uyumlu akıllı telefonlar ile çalışır.



*Cam seviyesine kadar olan bagaj hacmi.

 

HER DETAYINDA KONFOR VAR
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Hareketli bir dünyadan dingin cennetinize 
hoş geldiniz.           

Hem sürücüsüne, hem de yolcularına ferahlık ve esneklik 
sağlayacak şekilde tasarlanan yeni CR-V’nin iç mekanı, 
konforlu bir alan ve diz mesafesi sunuyor.

Son derece keyifli olan bu iç mekanda kapı ve gösterge 
panellerindeki yumuşak dokunuşlu malzeme, ekstra 
kalite sağlarken, klasik siyah veya modern fildişi 
rengi deri koltuk seçenekleri gerçek konfor hissini 
canlandırıyor. Sürücü ve yolcu koltuklarındaki elektrikli bel 
desteği, sürüş esnasında her açıdan konfor sağlayacak 
şekilde ayarlanabiliyor, ayrıca elektronik ayarlanabilen 
hafızalı sürücü koltuğunda da iki farklı koltuk ayarı 
kaydedilebiliyor.

Arkaya yatan koltuk sırtı ve kavisli kapı döşemeleriyle 
birlikte arka koltuklar, yolcularınıza rahat edebilecekleri 
daha geniş bir alan bırakıyor. Yolculuğunuz ister uzun ister 
kısa olsun, herkesin rahat bir şekilde seyahat edebileceği 
geniş ve ferah bir iç mekan sizi bekliyor.

Tek hareketle katlanabilen yenilikçi koltuklar, tek hareketle 
büyük eşyalar için yer açmak anlamına geliyor. Arkadaki 
kollar veya yolcu koltuğunun kenarındaki halka çekilerek 
arka koltuklar mükemmel bir şekilde kolayca katlanabiliyor, 
böylece düz bir zemin oluşturularak 1146* litreye kadar 
çok geniş bir bagaj alanı açılabiliyor. 60:40 parçalı arka 
koltuklar, çok farklı türdeki eşyaları taşımak için bol 
bagaj alanı ve esneklik sağlayacak şekilde katlanıyor ve 
ihtiyaçlarınıza uyum sağlıyor.

tEK HaREKEtLE 
KatLaNaBİLEN KOLtUKLaR
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ECON

ECon ile çevreci sürüş deneyimi ve yakıt ekonomisi 
CR-V’de buluşuyor. ECon butonuna bastığınızda harekete 
geçen sürüş sistemi, ışıklandırma sistemiyle size yol 
gösteriyor. Ani hızlanma ve frenlemeden kaçındığınızda 
yeşile dönen ışıklandırmalar, ani frenlemelerde ve 
hızlanmalarda beyaza dönüyor. Sistem devreye 
sokulduğunda, motor şanzımanını, klimayı ve sabit hız 
kontrolünü ayarlayarak yakıt ekonomisini artırıyor. 

aNaHtaRsıZ GİRİş VE ÇaLıştıRma

Anahtarsız giriş ve çalıştırma fonksiyonu, yeni CR-V’nizin 
yanına geldiğinizde kapıyı açıyor, indiğinizde ise kapı 
kolundaki düğmeye basmanızla kilitleniyor. Start / Stop 
düğmesi ile de anahtar kullanmadan motor, tek bir 
düğme ile çalışıyor.

* Birleşik yakıt tüketimi
** 1.6 lt. dizel Dream ve Premium modellerinde geçerlidir.

TEST EDİLMİŞ VE ONAYLANMIŞ

PERFORMANS
Yeni CR-V’de birçok akılcı fikir ve yenilikçi teknoloji, düşük emisyon ve 
yüksek yakıt ekonomisi için geliştirildi. 

Örneğin, yeni CR-V’nin Earth Dreams Technology motor serisinin yeni temsilcisi 
1.6 i-DTEC dizel motoru gibi. Earth Dreams Technology, Honda’nın sürüş keyfinden 
ödün vermeden çevreyi koruma isteğinin teknolojiyle birleştirilmiş sonucudur. Honda 
mühendislerinin motor içindeki mekanik sürtünmeyi azaltarak geliştirdikleri 1.6 i-DTEC 
motor ortalamada 4,4 lt./km* yakıt tüketimi ve 115 gr/km** emisyonu ile hem şaşırtıcı 
bir yakıt ekonomisi hem de 120PS gücü ve 300nm tork değerleriyle sürüş keyfi 
sunuyor. Yeni CR-V’nin bir diğer motor seçeneği 155PS gücündeki 2.0 SoHC i-VTEC, 
192nm tork ve 7.7 lt.*’lik yakıt tüketimiyle 4x4 klasmanında yakıt ekonomisini ve 
performansı bir araya getiriyor.  

Tüm bunların yanı sıra CR-V 2.0 i-VTEC motor seçeneğinde otomatik kontrol edilebilen 
dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Ön tekerleklerden çekişin standart olduğu bir 
yolculukta elektronik kontrol edilebilen dört tekerlekten çekiş sistemi, yol tutuşunda 
azalma tespit ettiğinde otomatik olarak devreye giriyor. Bu gelişmiş sistem, yol 
koşullarını düzenli takip ettiği için akılcı bir şekilde gereken tekerleklere güç aktarıyor, 
stabilite ve aynı zamanda yakıt ekonomisi sağlıyor.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ,  
GERÇEK VERİMLİLİK

siz hayatınızı tasarlarken, üstün Honda teknolojisi de hayatınızı kolaylaştırmak için 
yeni CR-V’yi tasarladı.

CR-V’deki yenilikçi elektrikli bagaj kapağı hayatı baştan sona kolaylaştıran teknolojilerin 
zeki bir parçası. Anahtarlıktaki düğmeyle veya içeriden tek bir dokunuşla CR-V’nin sınıfının 
lideri iç mekânına anında erişebiliyorsunuz. Düğmeye tekrar bastığınızda ise kapı düzgün 
ve emniyetli bir şekilde kapanıyor.

Geri geri park ederken size yardımcı olmak, arkanızda ne olduğunu net bir şekilde 
göstermek ve görüş alanınızı en üst düzeye çıkarmak amacıyla bagaj kapağının üst 
kısmında bir geri görüş kamerası bulunuyor.



ODAK NOKTASI, HER YOLDA 

GÜVENLİĞİNİZ
Honda mühendisleri sizin ve yolcularınızın güvenliği için 
her şeyi düşünüyor.

Tüm donanım versiyonlarında standart olarak bulunan üstün güvenlik 
teknolojileri sayesinde yeni CR-V, üç farklı bağımsız çarpışma 
testinden de en yüksek notu alarak Euro NCAP’te 5 yıldıza layık 
görüldü.

Sürücüye sürekli destek olmak için birlikte uyum içinde çalışan insan 
odaklı güvenlik teknolojileri, Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD), Araç 
Denge Kontrol Sistemi (VSA), ABS, Acil Durum Fren Desteği (Brake 
Assist), Lastik Basınç Uyarı Sistemi (DWS), yağmur sensörlü silecekler, 
arka görüş kamerası ve daha fazlası yeni CR-V’de bir araya geliyor.

G Ü V E N L İ K  :  1 6

Motor torkunu ayarlayarak ve   
gereken tekerleklere hassas bir şekilde doğru 
miktarda fren uygulayarak TSA romörkü tekrar 
hizalıyor.

Araç çekerken, Römork Denge Kontrol 
Sistemi (TSA), CR-V ile römorkun hareketini 
sürekli olarak izliyor ve ikisi arasında çok fazla 
mesafe veya tehlike algılarsa (Örneğin, yan 
rüzgarlarda veya şerit değiştirirken) devreye 
giriyor.  

RÖmORK DENGE KONtROL sİstEmİ (tsa)

HaREKEtE DUYaRLı DİREKsİYON sİstEmİ (EPs)

VSA ile yakın çalışan yeni bir güvenlik sistemi olan Elektrikli Direksiyon Sistemi, 
özellikle dönüşlerde, frenleme esnasında ve kaygan buzlu yol koşullarında 
dengesizlikleri tespit ediyor; sürücünün direksiyonu doğru yöne çevirmesi için uyarıda 
bulunuyor ve ilk direksiyon hareketini otomatik olarak başlatıyor.

sRs HaVa YastıKLaRı

Maksimum koruma için, ön hava yastıklarında 
darbenin şiddetine göre açılma zamanını 
ve kuvvetini ayarlayan iki kademeli şişirme 
mekanizması bulunur. Yan perde hava 
yastıkları, 3 noktalı Acil Kilitleme Gergili (ELR) 
emniyet kemerleri ile birlikte çalışarak yandan 
çarpışma durumunda sürücüye, öndeki ve 
arkadaki yolculara koruma sağlar.

aKtİF ÖN KOLtUKLaR

ELEKtRONİK KONtROLLÜ 4 tEKERLEKtEN  
ÇEKİş sİstEmİ*

Elektronik Kontrollü 4 Tekerlekten Çekiş Sistemi, 
yeni CR-V’ye yağmurlu, kaygan, buzlu vb. zorlu 
yol koşullarında yumuşak 4 tekerlekten çekiş 
imkanını tamamen otomatik olarak sağlar.

YOKUşta KaLKış DEstEĞİ (Hsa)

Yokuşta Kalkış Desteği (HSA), aracı yokuş yukarı konumda 
kaldırırken geriye kaymasını önler. Sensörler aracılığıyla fren 
basıncı kontrol edilir ve fren pedalını bıraktıktan sonra  
1 buçuk saniye süreyle aracı sabit tutar.

aKtİF DÖNÜş aYDıNLatması (aCL)**

Aktif Dönüş Aydınlatması, dönüş yapılacağı yöne 
doğru direksiyon çevrildiği andan itibaren daha 
fazla aydınlatma sağlıyor. Özellikle az aydınlatılmış 
veya hiç aydınlatılmamış yollarda görüş açısını ve 
güvenliği artırmış oluyor.

olası bir darbede aktif ön koltuklar hareket ediyor ve 
darbenin etkisini olabildiğince azaltarak boynun ileri 
geri hareketinden kaynaklanan zedelenme riskini 
azaltıyor.

YOKUş İNİş KONtROLÜ*

Yokuşta İniş Kontrolü Sistemi 
(HDC), sürücünün fren pedalına 
basmasına gerek kalmaksızın 
yalnızca bir düğmeye basarak 
yumuşak ve kontrollü bir yokuş 
inişi yapmasını sağlıyor. Sistem, 
yokuşu inerken aracın hızını 
hesaplar ve araç yokuş aşağı 
inerken hızlandığında, kendi 
kendine frene basarak hızını 
ayarlıyor ve CR-V’yi yavaşlatıyor.

EVE GELİş / EVDEN ÇıKış  
aYDıNLatma sİstEmİ

Bu sistem, CR-V’den indikten 60 saniye sonrasına 
kadar farları açık tutarak yolu aydınlatıyor ve 
evinize güvenli bir giriş yapmanızı sağlıyor.

aCİL DURUm FREN sİNYaLLERİ

Ani fren yapılması gerektiğinde dörtlü flaşörleri hızla yakıp 
söndürerek sürücüleri uyarıyor ve arkadan çarpışma riskini 
azaltıyor.

aRaÇ DENGE KONtROL sıstEmı (Vsa)

Virajlı yollarda, dönüşlerde, hızlanmalarda ve ani manevralarda  
sürücünün aracı daha iyi kontrol etmesini sağlayan VSA (Araç 
Denge Konrol Sistemi), özellikle dönüşlerde, frenleme esnasında 
ve kaygan yol koşullarında dengesizlikleri tespit ederek, sürücünün 
direksiyonu doğru yöne çevirmesi için uyarıda bulunuyor ve ilk 
direksiyon hareketini otomatik olarak başlatarak, Harekete Duyarlı 
Direksiyon Sistemi (Motion Adaptive EPS) ile beraber çalışıyor.

* Sadece otomatik şanzımanlı araçlarda mevcuttur.
** Sadece Executive ve Elegance modellerinde mevcuttur.



Executive
2.0 i-VtEC
5 İleri otomatik Şanzıman 
4 Çekişli

18" Alaşımlı Jantlar
Honda ConnECT Multimedya Sistemi
7’’ Dokunmatik Renkli Ekran
Türkçe navigasyon
Şehir Içi Aktif Fren Sistemi (City Brake Active 
System - CTBA)
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (EPS)
Çekici Denge Kontrol Sistemi (TSA)
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
Yokuş İniş Kontrolü (HDC)
Aktif Dönüş Aydınlatması (ACL)
Aktif Ön Koltuklar
Hız Limitleyicili Cruise Kontrol
Far Yıkayıcılı HID Ön Farlar
Gündüz Yanan Farlar
Ön Sis Farları
Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi (HSS)
Işığa Duyarlı otomatik Yanan Farlar
Işığa Duyarlı otomatik Kararan Dikiz Aynası
Yağmur Sensörlü Silecekler
Uzaktan Kumandalı Yan Aynalar
Isıtmalı ve Elektrikli Yan Aynalar
Panoramik Cam Tavan
Tavan Rayları
Karartılmış Arka Camlar
Geri Görüş Kamerası
Ön ve Arka Park Sensörleri
Anahtarsız Giriş Sistemi ve 
Motor Çalıştırma Düğmesi
Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon Simidi
Deri Koltuklar
Isıtmalı Ön Koltuklar
Elektrik Ayarlı Hafızalı Sürücü Koltuğu
Elektrikli Bel Desteği (Sürücü ve yolcular için)

PaNORamİK Cam taVaN
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Panoramik cam tavan

Deri koltuklar

Elektrikli açılabilen 
bagaj kapağı

Elektrik ayarlı hafızalı 
sürücü koltuğu

Honda Connect ve Türkçe 
harita destekli navigasyon

Anahtarsız giriş sistemi ve 
motor çalıştırma düğmesi

* Uyumlu telefonların listesi için www.hondahandsfree.com’a bakınız.
** Her zaman önerilen USB flaş bellek aygıtını kullanın. Bazı USB bellek aygıtları bu ses ünitesiyle birlikte çalışmayabilir.

İç ortam Aydınlatması (Tavan, Ön Ayak, Kapı)
Tek Dokunuşla Kapanabilen 60:40 Parçalı Arka Koltuklar
Çift Bölgeli otomatik Klima Kontrolü
Elektrikli Açılabilen Bagaj Kapağı
Çok Amaçlı Bilgi Ekranı (i-MID)
Bluetooth® Hands Free Telephone (HFT) Sistemi*
Sub-woofer’lı MP3 uyumlu Radyo / CD Çalar
HDMI Girişi / 2 adet USB Girişi**
Paddle Shift (Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları)
Metalik Kapı Eşik Koruması
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IMAGE BEING CREATED
2WS2012029KG

Elegance

aLCaNtaRa / DERİ KOLtUKLaR

İç ortam 
aydınlatması

HID Ön Farlar

Tavan rayları

Aktif Dönüş 
Aydınlatması

Karartılmış arka 
camlar

Premium ses sistemi  
(6 hoparlör + Sub-woofer)

1.6 i-DtEC
6 İleri Düz Şanzıman
 
18" Alaşımlı Jantlar
Honda ConnECT Multimedya Sistemi
7’’ Dokunmatik Renkli Ekran
Türkçe navigasyon
Şehir Içi Aktif Fren Sistemi (City Brake Active 
System -CTBA)
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (EPS)
Çekici Denge Kontrol Sistemi (TSA)
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
Aktif Dönüş Aydınlatması (ACL)
Aktif Ön Koltuklar
Hız Limitleyicili Cruise Kontrol
Far Yıkayıcılı HID Ön Farlar
Gündüz Yanan Farlar
Ön Sis Farları
Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi (HSS)
Işığa Duyarlı otomatik Yanan Farlar
Işığa Duyarlı otomatik Kararan Dikiz Aynası
Yağmur Sensörlü Silecekler
Uzaktan Kumandalı Yan Aynalar
Isıtmalı ve Elektrikli Yan Aynalar
Tavan Rayları
Karartılmış Arka Camlar
Geri Görüş Kamerası
Ön ve Arka Park Sensörleri
Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon Simidi
Alcantara / Deri koltuklar
Isıtmalı Ön Koltuklar
Elektrikli Bel Desteği (Sürücü ve yolcular için)
İç ortam Aydınlatması (Tavan, Ön Ayak, Kapı)
Tek Dokunuşla Kapanabilen 60:40 Parçalı Arka Koltuklar
Çift Bölgeli otomatik Klima Kontrolü
Çok Amaçlı Bilgi Ekranı (i-MID)

Bluetooth® Hands Free Telephone (HFT) Sistemi*
Sub-woofer’lı MP3 uyumlu Radyo / CD Çalar
HDMI Girişi / 2 adet USB Girişi**

* Uyumlu telefonların listesi için www.hondahandsfree.com’a bakınız.
** Her zaman önerilen USB flaş bellek aygıtını kullanın. Bazı USB bellek aygıtları bu ses ünitesiyle birlikte çalışmayabilir.
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Premium

GERİ GÖRÜş KamERası

Honda CONNECT

Işığa duyarlı otomatik 
yanan farlar

Yağmur sensörlü 
silecekler 

Park sensörleri
Deri direksiyon 

Ön sis farları 

1.6 i-DtEC
6 İleri Düz Şanzıman

17" Alaşımlı Jantlar
Honda ConnECT Multimedya Sistemi
7’’ Dokunmatik Renkli Ekran
Türkçe navigasyon
Şehir Içi Aktif Fren Sistemi (City Brake Active 
System -CTBA)
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (EPS)
Çekici Denge Kontrol Sistemi (TSA)
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
Aktif Ön Koltuklar
Hız Limitleyicili Cruise Kontrol
Gündüz Yanan Farlar
Ön Sis Farları
Işığa Duyarlı otomatik Yanan Farlar
Işığa Duyarlı otomatik Kararan Dikiz Aynası
Yağmur Sensörlü Silecekler
Uzaktan Kumandalı Yan Aynalar
Isıtmalı ve Elektrikli Yan Aynalar
Geri Görüş Kamerası
Ön ve Arka Park Sensörleri
Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon Simidi
Isıtmalı Ön Koltuklar
Elektrikli Bel Desteği (Sürücü için)
İç ortam Aydınlatması (Tavan)
Tek Dokunuşla Kapanabilen 60:40 Parçalı Arka Koltuklar
Çift Bölgeli otomatik Klima Kontrolü
Çok Amaçlı Bilgi Ekranı (i-MID)
Bluetooth® Hands Free Telephone (HFT) Sistemi*
HDMI Girişi / 2 adet USB Girişi**

* Uyumlu telefonların listesi için www.hondahandsfree.com’a bakınız.
** Her zaman önerilen USB flaş bellek aygıtını kullanın. Bazı USB bellek aygıtları bu ses ünitesiyle birlikte çalışmayabilir.
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Dream

BLUEtOOtH® HaNDs FREE tELEFON*
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Hız sabitleyici  
(Cruise Control)

Güvenlik sistemi 
alarmı 

Şehir içi 
aktif fren sistemi

Çift bölgeli otomatik klima 
kontrolü  

Isıtmalı koltuklar  

Sürücü için 
elektrikli bel desteği

1.6 i-DtEC
6 İleri Düz Şanzıman

17" Alaşımlı Jantlar
Şehir Içi Aktif Fren Sistemi (City Brake Active 
System -CTBA)
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (EPS)
Çekici Denge Kontrol Sistemi (TSA)
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
Aktif Ön Koltuklar
Hız Limitleyicili Cruise Kontrol
Gündüz Yanan Farlar
Isıtmalı Ve Elektrikli Yan Aynalar
Isıtmalı Ön Koltuklar
Elektrikli Bel Desteği (Sürücü için)
İç ortam Aydınlatması (Tavan)
Tek Dokunuşla Kapanabilen 60:40 Parçalı Arka 
Koltuklar
Çift Bölgeli otomatik Klima Kontrolü
Çok Amaçlı Bilgi Ekranı (i-MID)
Bluetooth® Hands Free Telephone (HFT) Sistemi*
1 adet USB Girişi**

* Uyumlu telefonların listesi için www.hondahandsfree.com’a bakınız.
** Her zaman önerilen USB flaş bellek aygıtını kullanın. Bazı USB bellek aygıtları bu ses ünitesiyle birlikte çalışmayabilir.
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RENKLER

Siyah Deri Fildişi Deri Siyah Alcantara  
ve Deri Siyah Kumaş

Executive • • - -

Elegance - - • -

Premium - - - •

Dream - - - •

• Mevcut
- Mevcut değil * Sadece 1.6 lt. dizel modeller için mevcuttur. 

CR-V’niz için hangi rengi seçerseniz seçin,

yüksek kaliteli döşemenin bunu mükemmel bir şekilde 
tamamlayacağından emin olabilirsiniz.

aracınızın rengi sizin için önemli; bizim için de öyle.

Çok çeşitli renk seçenekleri arasında, tarzınıza ve 
karakterinize uygun bir renk mutlaka vardır. 

DÖŞEME

sİYaH DERİ

sİYaH aLCaNtaRa VE DERİ sİYaH KUmaş

FİLDİşİ DERİ

PoLISHED METAL METALLIC / FÜME CRYSTAL BLACK PEARL / SİYAH WHITE oRCHID PEARL / BEYAZ

PASSIon RED PEARL / KIRMIZI ALABASTER SILVER / GÜMÜŞ* URBAn TITAnIUM / BRonZ*



Personalise your CR-V with genuine 
accessories, there are a variety of packs 
to choose from.

These accessories have been designed 
alongside the CR-V to make sure that each 
product enhances the new model with the 
perfect fit, safety, security and durability.

PACKS AND SINGLE

OPTIONS
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HAYAT SEÇENEKLERLE DOLUDUR
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KARGO PAKET
1. BAGAJ DÜZEnLEME APARATI
2. BAGAJ EŞİĞİ KoRUMA
3. BAGAJ EŞİĞİ KAPLAMA

CR-V’nizi birçok seçeneğe sahip orijinal aksesuarlarla dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz…

orijinal aksesuarlarımız, mükemmel uyum, güvenlik, emniyet ve dayanıklılıkla CR-V’nizi zevkinize göre 
geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

AERO PAKET
1. STİL YAn BASAMAK
2. Ön AERo TAMPon
3. ARKA AERo TAMPon
4. TAVAn SPoILER

KROM PAKET
1. Ön SPoR PAnJUR
2. EGZoZ SUSTURUCU
3. YAn KoRUYUCU ALT ÇITA
4. BAGAJ KAPAK KoRUMA

1

3

2

4

1

3

2

4

1 2 3
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* EC 715/2007 ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen test değerleridir.
Honda, otomobillerin model, donanım, aksesuar, teknik özellik ve renklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan fotoğraflarda görülen renkler ve özelliklerle, Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Otomobilin gerçek 
renkleri baskı nedeniyle broşürde göründüğünden farklı olabilir. Broşürde görülen modellerle (gerek donanım gerekse renk) Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Bu broşürde yer alan bilgiler ile ilgili olarak Honda bayilerine başvurabilirsiniz.
Detaylı bilgi için www.honda.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Honda Yetkili Satıcıları’na başvurabilirsiniz.

mODEL 1.6 L DİZEL DREam 1.6 L DİZEL PREmıUm 1.6 L DİZEL ELEGaNCE 2.0 L BENZİN EXECUtıVE

Motor 4 silindir DoHC i-DTEC dizel motor Su soğutmalı, 4 zamanlı, SoHC i-VTEC, 16 supaplı, 4 silindir

Yakıt sistemi PGM-FI

Çap ve strok (mm) 76 X 88 81 X 96,9

Hacim (cc) 1597 1997

Sıkıştırma oranı 16:1 10,6:1

Maksimum güç 120 PS / 4000 rpm 155 PS / 6500 rpm

Maksimum tork 300nm / 2000 rpm 192 nm / 4300 rpm

Şanzıman Düz: 6 ileri, 1 geri otomatik 5 ileri, 1 geri, akıllı eğim sistemi (Grade Logic System)

Çekiş 4X2 Önden Çekiş 4X4 Dual Pump sistemi, gerçek zamanlı 4 tekerlekten çekiş

Frenler Ön: Hava soğutmalı disk - Arka: Disk

Süspansiyon "Ön: Toe kontrol bağlantılı McPherson kol, helezon yay,  gazlı amortisör, viraj denge çubuğu   
  Arka : Reaktif bağlantılı çift salıncak, helezon yay,  gazlı amortisör, viraj denge çubuğu"

Ebatlar
Uzunluk (mm) 4605

Genişlik (mm) 2095,2

Yükseklik (mm) 1685

Aks mesafesi (mm) 2630

Ön tekerlek izi (mm) 1585

Arka tekerlek izi (mm) 1595 1590

Boş ağırlık (kg) 1615 1614

Lastikler 225/65R17 225/60R18 225/60R18

Yakıt deposu (lt) 58

Bagaj hacmi (lt) 589 - 1146

Maksimum sürat (km/s) 182

Hızlanma 0-100  (km/s) 11,2 12,3

Yakıt tüketimi (lt/100 km)*
Şehir içi (lt) 4,6 4,8 10,1

Şehir dışı (lt) 4,2 4,4 6,2

Birleşik (lt) 4,4 4,5 7,7

Co² emisyonları (g/km) 115 119 179

Donanım Dream Premium Elegance Executive
Sürücü ve yolcu hava yastıkları • • • •
Yan hava yastıkları • • • •
Perde hava yastıkları • • • •
Yolcu hava yastığı iptal fonksiyonu • • • •
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) • • • •
Aktif ön koltuklar • • • •
Ön ve arkada Aktif Gergili Emniyet Kemerleri (ELR) • • • •
Tüm koltuklarda 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerleri • • • •
ABS fren sistemi • • • •
Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) • • • •
Acil Durum Fren Desteği (Brake Assist) • • • •
Çekici Denge Kontrol Sistemi (TSA) • • • •
Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS) • • • •
Ön ve arkada disk frenler • • • •
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) • • • •
Lastik Basınç İkaz Sistemi (DWS) • • • •
Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (City Brake Active System -CTBA) • • • •
ISoFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları • • • •
Immobiliser • • • •
Güvenlik Sistemi Alarmı • • • •
Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi - - - •
Paddle Shift (Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları) - - - •
Yokuş İniş Kontrolü (HDC) - - - •
Elektrik Kontrollü Harekete Duyarlı Direksiyon (EPS) • • • •
Vites Değiştirme Göstergesi (SIL) • • • •
Renkli TFT LCD bilgi ekranı i-MID • • • •
Multiplex Göstergeler • • • •
Yol bilgisayarı • • • •
Radyo / CD Çalar + MP3 • • • •
Honda ConnECT Multimedya Sistemi - • • •
7'' Dokunmatik Renkli Ekran - • • •
Türkçe navigasyon - • • •
Direksiyondan kumandalı müzik sistemi • • • •
AUX girişi • - - -
1 adet USB girişi • - - -
2 adet USB girişi - • • •
HDMI girişi - • • •
4 adet hoparlör • - - -
6 adet hoparlör - • • •
Premium ses sistemi (6 hoparlör + Sub-woofer) - - • •
Bluetooth HFT (Telefon kiti) • • • •
Hız sabitleyici (Cruise Control) • • • •
Yağmur sensörlü silecekler - • • •
Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası - • • •
Işığa duyarlı otomatik yanan farlar - • • •
Ön ve arka park sensörleri - • • •
Geri görüş kamerası - • • •
Idle Stop (Start / Stop) • • • -
Elektrikli ve tek dokunuşla açılabilen ön camlar • • • •
Elektrikli ve tek dokunuşla açılabilen arka camlar - • • •

Donanım Dream Premium Elegance Executive
Uzaktan kumandalı camlar - • • •
Uzaktan kumandalı yan aynalar - • • •
Uzaktan kumandalı merkezi kilit • • • •
Sustalı kontak anahtarı • • • -
Çift bölgeli otomatik klima • • • •
Arka havalandırma - • • •
Ön, orta konsol ve bagajda aksesuar soketi • • • •
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon • • • •
Ön koltuklar arasında gözlü kol dayama • • • •
Arka koltuk kol dayama • • • •
Elektrikli açılabilen bagaj kapağı - - - •
Elektrik ayarlı hafızalı sürücü koltuğu - - - •
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu • • • •
Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu - - • •
Sürücü koltuğu elektrikli bel desteği • • • •
Ön yolcu koltuğu elektrikli bel desteği - - • •
Sürücü ve ön yolcu koltuğu arkasında cep • • • •
Isıtmalı ön koltuklar • • • •
Tek dokunuşla 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar • • • •
Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar - • • •
Isıtmalı ve elektrikli yan aynalar • • • •
Elektrikli katlanabilir yan aynalar - • • •
Karbon görünümlü ön konsol • - - -
Alüminyum görünümlü ön konsol - • • •
Deri direksiyon - • • •
Deri vites topuzu - • • •
Krom kaplı iç kapı kolları • • • •
Metalik kapı eşik koruması - - - •
Alcantara / Deri Koltuklar - - • -
Deri Koltuklar - - - •
Düz arka zemin • • • •
HID Ön Farlar (otomatik yükseklik ayarlı) - - • •
Aktif Dönüş Aydınlatması (ACL) - - • •
Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi (HSS) - - • •
Ön far yıkama • • • •
Ön sis farları - • • •
Gündüz yanan farlar • • • •
Eve Geliş / Çıkış Aydınlatma Sistemi • • • •
Önde harita lambaları • • • •
İç ortam aydınlatması (Tavan) • • • •
İç ortam aydınlatması (Ön Ayak, Kapı) - - • •
Bagaj aydınlatması • • • •
Tavan rayları - - • •
Krom arka plakalık • • • •
Gövde rengi kapı kolları • • • •
Panoramik cam tavan - - - •
Karartılmış arka camlar - - • •
17 inç alüminyum alaşımlı jant • • - -
18 inç alüminyum alaşımlı jant - - • •
Ufak boy stepne • • • •

4605 mm

1685  m
m

2095,2 mm





      

Geleceğe odaklı

Honda’da tutkulu hayallere sahip olabiliriz, ancak 
bunlar her zaman kararlı bir şekilde gerçekliğe 

odaklıdırlar. Honda’nın Earth Dreams Technology 
serisi düşük yakıt tüketimiyle güçlü bir performansın 
mükemmel kombinasyonunu sağlayan yeni nesil bir 

motor ve şanzıman serisidir. Honda’nın çığır açan 
yeni Earth Dreams Technology serisinin ilk motoru, 
yeni CR-V’de bulunan 1.6 i-DTEC dizel motordur. 
Bu yenilikçi motor; kompakt dizaynı ile hızlı tepki 
ve yumuşak bir ivmelenme sağlar, daha hafif ve 

sessizdir.
Gelecek nesil teknolojik 
gelişmelerimiz
sadece tasarruf artışını 
sağlamıyor,
aynı zamanda sürüş 
performansını da
geliştiriyor.

Exterior Design

T E C H N O L O G Y


