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YENİ CR-V’Yİ KEŞFEDİN
Dünyanın en çok satan* SUV modeli optimize edildi, yeniden
tasarlandı ve mükemmelleştirildi. Ortaya cesur ve özgün
tasarımla gelişmiş Honda mühendisliğinin eşsiz sentezi çıktı.
Yeni 1.5L VTEC TURBO benzinli motoruyla benzersiz bir sürüş
keyfi sunmak için tasarlanan yeni CR-V’de ilk kez yedi koltuklu
konfigürasyon opsiyonel olarak kullanıma sunuluyor.
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*Kaynak: JATO Dynamics (Satış periyodu Ocak 2013 - Aralık 2017). Kapsadığı pazarlar EU + EFTA, NAFTA,
Çin, Japonya, Brezilya, Rusya, Endonezya, Avustralya, Arjantin, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland, Vietnam.
Fotoğrafta gösterilen model CR-V 1.5L VTEC TURBO Executive+, Kristal Kırmızı
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HİÇ OLMADIĞI KADAR
HEYECAN VERİCİ
Yeni CR-V bir önceki neslin güçlü çizgilerini modern tasarım anlayışıyla
yeniden yorumluyor. Her bir ayrıntısı daha sportif bir görünüm ve daha
gelişmiş bir sürüş deneyimi elde etmek için geliştirilen yeni CR-V,
artık yola çıkmaya hazır.
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Fotoğrafta gösterilen model CR-V 1.5L VTEC TURBO Executive+, Kristal Kırmızı

HER AN KONFOR
HER AN HUZUR
Yeni CR-V'nin kabini sürücü ve otomobil
etkileşimini en üst düzeye taşıyacak şekilde
tasarlandı.
İnceltilmiş A sütunları sayesinde sunulan
ideal görüş açısıyla otomobilinize
hakimiyetinizi her koşulda korurken, sürücü
odaklı yerleştirilmiş kumanda elemanları da
ergonomik kullanımı ile her anınıza konfor
katacak.
Seçkin ahşap görünümlü detayları ile
klasik ve modern çizgileri bir araya getiren
yeni CR-V, size en iyi kabin içi deneyimini
yaşatmak için Aktif Gürültü Önleme*
teknolojisini standart olarak sunuyor. Kabin
içi ses seviyesini azaltan bu teknoloji
ile evinizdeki huzuru otomobilinizde de
yaşayacaksınız.

Fotoğrafta gösterilen model CR-V 1.5L VTEC TURBO Executive+, Kristal Kırmızı
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*Aktif Gürültü Önleme teknolojisi, kabin içerisine yerleştirilen 2 adet mikrofon ve
araç hoparlörlerini kullanarak çalışır. Mikrofonlar devamlı olarak ses seviyesini
ölçerek, düşük frekanslı gürültüleri ve ani ses yükselmelerini algılar. Hoparlörler
üzerinden yayınlanan ters frekanslar sayesinde bu sesler sönümlenir ve bu
sayede çok daha sessiz bir kabin içi deneyimi sunulur.

APPLE CARPLAY® VE ANDROID AUTO™ * Δ

GÖZ HİZASI GÖSTERGE PANELİ Δ (HEAD-UP DISPLAY)

Android işletim sistemine sahip telefonunuzu veya
iPhone’unuzu 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip Honda
CONNECT bilgi ve eğlence sistemine rahatlıkla entegre
ederek telefon görüşmeleri yapabilir, müzik dinleyebilir
hatta mesaj yollayıp alabilirsiniz.

Artırılmış gerceklik teknolojisine sahip Göz Hizası
Gösterge Paneli sürüşle ilgili temel bilgileri yansıtır. Bu
sayede gözünüzü yoldan ayırmadan ihtiyaç duyduğunuz
verilere anında ulaşabilirsiniz.

SİZİNLE BÜTÜNLEŞEN TEKNOLOJİ
Yeni CR-V'yi gerçekten ilgi çekici bir deneyime dönüştürmek için bir dizi yenilikçi teknoloji geliştirdik. Örneğin, sürüşle ilgili
önemli bilgileri doğrudan görüş alanına yansıtan Göz Hizası Gösterge PaneliΔ (Head-up Display) ile sürücü gözünü yoldan
ayırmadan ihtiyacı olan tüm temel sürüş verilerine erişebiliyor. Ayrıca sürüşle ilgili ayrıntılı veriler, çoklu bilgi ekranında
okunaklı bir şekilde gösterilirken, direksiyon simidi üzerindeki kumanda elemanlarından da kontrol edilebiliyor.
Orta konsola entegre, 7 inç büyüklüğünde renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi Honda CONNECT*
kolaylıkla akıllı telefonunuzla bağlanabiliyor. Böylece uygulamalara, telefon rehberinize, elektronik postalarınıza,
müziklerinize ve çok daha fazla içeriğe rahatlıkla ulaşabilir, sürüş esnasında hayatla ve sevdiklerinizle bağlantıda
kalabilirsiniz.
ISITMALI ÖN VE ARKA KOLTUKLAR Δ

ISITMALI DİREKSİYON SİMİDİ Δ

ÇOK AÇILI GERİ GÖRÜŞ KAMERASI Δ

Yeni CR-V ile yolculuk yapan herkesin
konforlu ve sıcak bir ortama sahip olması
gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yeni
CR-V sadece ön koltuklarda değil, arka
koltuklarda da ısıtma fonksiyonu sunuyor.

Soğuk kış günlerinde sıcak bir direksiyon
simidinin keyfini sürün. Bu, CR-V’yi keyifli
kılan detaylardan sadece biri.

7 inçlik Honda CONNECT ekranındaki
3 farklı açıda görüntü sunabilen geri görüş
kamerası sayesinde yeni CR-V’yi park etmek
artık daha da kolay.

*Honda CONNECT Elegance, Executive ve Executive+ donanım seviyelerinde sunulmaktadır. Aha™ uygulaması (internet radyosu dahil) ve internet tarayıcısı kullanımı gibi
bağlanabilirlik özellikleri için WiFi bağlantısı veya Mobile WiFi Router gerekmektedir. Honda CONNECT kullanımı nedeniyle veri ve uluslararası dolaşım ücretlendirmesi
oluşabilir. Cep telefonu abonelik paketinizi kontrol etmenizi öneririz. İnternet tarayıcısı fonksiyonu sadece araç durduğunda kullanılabilir. Sadece iPhone 5 veya daha
yeni iOS 8.4 veya üstü versiyonlar Apple CarPlay® ile uyumludur. Apple CarPlay® özellikleri, uygulamaları ve hizmetleri her yerde mevcut olmayabilir veya değişkenlik
gösterebilir. Android Auto™ uygulamasını kullanmak için Android Auto™ uygulamasını Google Play'den akıllı telefonunuza indirmeniz gerekir. Sadece Android 5.0 (Lollipop)
veya sonraki sürümleri Android Auto™ ile uyumludur. Android Auto™ kullanılabilirliği yazılım tedarikçisi firmanın kısıtlamaları nedeniyle değişkenlik gösterebilir ve coğrafyaya
göre farklılık gösterebilir. Apple CarPlay®, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.
Bu özelliklerin hangi donanım paketlerinde mevcut olduğunu öğrenmek için donanım özelliklerinin belirtildiği 37. - 40. sayfalara bakabilirsiniz.

Δ
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ELLER SERBEST ELEKTRİKLİ BAGAJ KAPAĞI*
CR-V’in sunduğu mükemmel bir çözüm daha. Ayağınızı arka tamponun altına
uzatmanız halinde elektrikli bagaj kapağı otomatik olarak açılıyor ve kapanıyor,
size sadece bagajınızı yerleştirmek kalıyor.

SİZİN YAŞAM ALANINIZ
Yaşam beraberinde birçok şey getiriyor. Bu nedenle her şeyi sırtlayabilecek bir iç mekan yarattık. Yeni CR-V;
zekice uygulanmış pratik saklama alanları, cömert diz mesafesi ve arka koltuklar katlandığında 1.700 litreye varan
bagajıyla son derece fonksiyonel ve kullanışlı bir yaşam alanı sunuyor. Yeni CR-V ayrıca; Eller Serbest Elektrikli
Bagaj Kapağı*, tek dokunuşla katlanan arka koltuklar ve büyük nesneleri taşımayı sağlayan düz yükleme zemini
olmak üzere, hayatı kolaylaştıran çözümlerle donatıldı. 5 yolcudan fazlasıyla yolculuk etmeniz mi gerekiyor? Hiç
sorun değil. Yeni CR-V size 7 koltuk opsiyonunu da sunuyor.

7 KOLTUK (OPSİYONEL)†
İç mekanda opsiyon olarak sunulan üçüncü koltuk sırası sayesinde 7 yolcuyla
seyahat edebilirsiniz. Üçüncü koltuk sırası kullanılmadığında, katlanıp zeminde
kaybolarak bagaj hacmini büyütüyor.

*Bu özelliklerin hangi donanım paketlerinde mevcut olduğunu öğrenmek için
donanım özelliklerinin belirtildiği 37. - 40. sayfalara bakabilirsiniz.
†Bu özellik sadece Executive donanım paketinde opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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GELİŞMİŞ SÜRÜŞ
TEKNOLOJİSİYLE
YOLLAR ARTIK
DAHA KEYİFLİ
Yeni CR-V, Honda’nın en gelişmiş motor
teknolojisiyle yollara çıkıyor. 193 PS’lik güç ve
243 Nm tork değeri sunan 1.5 L hacmindeki
VTEC Turbo motor, CVT teknolojili otomatik
şanzımanı ile hem akıcı bir sürüşü hem de
yakıt verimliliğini garanti ediyor.
CR-V için gelişmiş ve oldukça hafif bir şasi
tasarladık. Yeni MacPherson bağlantılı ön
süspansiyon ve çok kollu arka süspansiyonun da
katkısıyla, tüm yollarda rahat ve üstün bir sürüş
deneyimi yaşayacaksınız.
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HAYATI KOLAYLAŞTIRAN
TEKNOLOJİLER
Hem sizin, hem de beraberinizdeki yolcuların güvenliği için CR-V’yi çok
sayıda mühendislik çözümü ve teknolojiyle donattık. Çoğu zaman orada
olduğunu bile anlamadığınız tüm bu teknolojik çözümler, sürüş sırasında
her zaman aktif halde olacak.
KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ Δ
Kör noktada kalan araçları tespit ederek ilgili tarafın yan
aynasında yanıp sönen bir ışıkla sürücüyü uyarır. Bu sayede şerit
değişikliğini daha güvenli yapmanızı sağlar.
ÇAPRAZ TRAFİK UYARI SİSTEMİ Δ
Geri manevra esnasında devreye giren Çapraz Trafik Uyarı
Sistemi, her iki yönden de yaklaşan araçları algılar ve sürücüyü
olası bir tehlikeye karşı sesli ve görsel olarak uyarır.
ACİL DURUMU ARAMASI (E-CALL)*
Acil durum çağrısı (SOS) düğmesi, dikiz aynasına yakın kolay
erişilebilecek bir noktaya yerleştirilmiş durumda. Olası acil bir
durumda tek bir düğmeye dokunarak yardım çağırabileceksiniz.

Δ
Bu özelliklerin hangi donanım paketlerinde mevcut olduğunu öğrenmek için
donanım özelliklerinin belirtildiği 37. - 40. sayfalara bakabilirsiniz.
*Broşürün basım tarihi itibariyle bu özellik Türkiye’de desteklenmemektedir.
Konuyla ilgili güncel bilgiyi honda.com.tr veya showroom'larımızdan alabilirsiniz.
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SİZİN YERİNİZE
DÜŞÜNEN
TEKNOLOJİ
Akıllı Kontrol Sistemi ile elektronik olarak kontrol
edilen Gerçek Zamanlı Dört Çeker Sistemi, çekiş
kaybı algılandığında otomatik olarak devreye girecek
şekilde tasarlandı.
Örneğin, yeni CR-V bir tepeye tırmanırken ya
da kaygan bir zeminde ön tekerlerdeki tutuş
kaybolduğunda durumu algılar ve otomatik olarak
arka tekerlere tork aktarmaya başlar. İhtiyaç ortadan
kalktığında ise tüm gücü ön tekerlere yönlendirip yakıt
tasarrufuna katkı sağlar.
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Honda SENSING
En gelişmiş güvenlik teknolojisi paketlerinden
biri olan Honda SENSING, ürün yelpazesinin
tamamında standart olarak sunuluyor.
ÇARPIŞMA HAFİFLETİCİ FREN SİSTEMİ
Bir otomobille veya yayayla çarpışma olasılığı söz
konusu olduğunda bu özellik sizi tehlikeye karşı
uyarıyor ve olası çarpışmanın şiddetini en aza
indirmek için hızınızı azaltıyor.
ŞERİT TAKİP UYARI SİSTEMİ
Otomobilin içinde bulunduğu şeridin dışına
çıkması halinde (sinyal lambası etkinleştirilmediği
durumlarda) sistem sizi görsel ve işitsel olarak
uyarıyor ve aracı tekrar şeride sokmak için
dikkatinizi çekiyor.
ŞERİT KORUMA DESTEK SİSTEMİ
Otomobilin şerit ortasında kalmasına yardımcı
olan sistem sürüş boyunca direksiyon düzeltme
gereksinimini azaltırken daha az stresli ve daha
dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor.
ŞERİTTE TUTMA ASİSTANI
Ön cama monte edilen kamera, otomobilin yol
dışına çıkmak üzere olduğunu tespit ediyor ve
elektrikli direksiyon sistemine müdahale ederek
aracı tekrar yola sokmak için manevra yapıyor.
Sistem bazı durumlarda fren de yaparak otomobili
yavaşlatabiliyor.
AKILLI UYARLANABİLİR HIZ SABİTLEYİCİ
Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, trafikteki diğer
araçların hareketini sürekli olarak takip ederek
otomobilin hızını ayarlar. Böylece sürücünün
maksimum hız ve takip mesafesini belirlemesine

olanak tanır. Honda’nın gelişmiş teknolojiye
ve güvenliğe bağlılığının göstergesi olan Akıllı
Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, sadece CR-V’nizin
önündeki araçları değil, yan şeritteki araçları da
gözlemler ve bu araçların aniden önünüze çıkma
olasılığını 5 saniye öncesinden öngörerek otoyol
kullanımında daha konforlu ve daha güvenli bir
sürüş elde etmenize olanak sağlar.
DÜŞÜK HIZDA TAKİP ÖZELLİĞİNE SAHİP
HIZ SABİTLEYİCİ
Bu fonksiyon önünüzdeki otomobile göre
ayarlanmış seyir hızını ve takip mesafesini
koruyor. Öndeki otomobilin durması halinde
sistem siz ayağınızı fren pedalına götürmeden
otomobilinizi yavaşlatıyor ve durduruyor. Öndeki
aracın tekrar harekete geçmesi halinde sistemi
tekrar etkinleştirmek için sadece gaz pedalına
dokunmanız yeterli oluyor.
TRAFİK İŞARETİ TANIMA SİSTEMİ
Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, sürüş
istikametindeki trafik işaretlerini algılayarak
bunları bilgi olarak gösterge paneline
yansıtıyor. Sistem iki trafik işaretini de aynı anda
algılayabilir.
AKILLI HIZ LİMİTLEYİCİ
Sistem, var olan Ayarlanabilir Hız Limitleyici
ile Trafik İşareti Tanıma Sistemi’ni birleştirerek
tek bir özellik olarak kullanıyor. Böylece
otomobilinizin hız limitini Trafik İşareti Tanıma
Sistemi’nin tespit etmiş olduğu hız sınırı
işaretine göre otomatik olarak ayarlıyor.
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SİZİN
CR-V’NİZ

Fotoğrafta gösterilen model CR-V 1.5L VTEC TURBO Executive+, Kristal Kırmızı
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ELEGANCE

1.5L VTEC TURBO
193 PS AWD
CVT

Elegance donanım seviyesinde aşağıdaki özellikler sunuluyor:
GÜVENLİK
• Çarpışma Uyarı Sistemi
• Şerit Takip Uyarı Sistemi
• Şeritte Tutma Asistanı

• Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası
• Sürücü koltuğu elektrikli bel desteği
• Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi
• Aktif Gürültü Önleme Sistemi

• Trafik İşareti Tanıma Sistemi

TEKNOLOJİ

• Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi

• 7'' dokunmatik renkli multimedya ekranı

• Şerit Koruma Destek Sistemi

• Honda CONNECT multimedya sistemi

• Akıllı Hız Limitleyici

• Navigasyon

• Düşük Hızda Takip özelliğine sahip hız sabitleyici

• Bluetooth HFT (Telefon Kiti)

İÇ DONANIM
• Renkli TFT LCD bilgi ekranı (i-MID)

• USB girişi (2 ön & 2 arka)
• Aktif ön ızgara

• Elektrikli park freni

DIŞ DONANIM

• Frende Tutma Özelliği

• Yağmur sensörlü silecekler

• Premium ses sistemi (8 hoparlör + subwoofer)

• Işığa duyarlı otomatik yanan farlar

• Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları (Paddle Shift)

• Elektrikli / Isıtmalı / Katlanabilir Yan Aynalar

• Deri direksiyon

• Uzaktan kumandayla katlanabilir yan aynalar

• Ahşap görünümlü ön konsol

• Park kolaylığı sağlayan yan ayna otomatik eğilme özelliği

KONFOR
• Ön ve arka park sensörleri
• Geri görüş kamerası
• Çift bölgeli otomatik klima
• Arka havalandırma

• Gündüz yanan LED farlar
• LED ön ve arka farlar
• Halojen ön sis farları
• Ön far yıkama
• 18" Alüminyum alaşımlı jantlar

• Isıtmalı ön koltuklar

Donanım seviyesinin tüm detayları için 37. - 40. sayfalardaki tablolara bakabilirsiniz.
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Fotoğrafta gösterilen model CR-V 1.5L VTEC TURBO Elegance, Platin Beyaz

EXECUTIVE

1.5L VTEC TURBO
193 PS AWD
CVT

Executive donanım seviyesinde Elegance donanım seviyesine ek olarak aşağıdaki özellikler sunuluyor:
GÜVENLİK
• Kör Nokta Uyarı Sistemi
• Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
• Aktif Dönüş Aydınlatması
İÇ DONANIM
• Deri koltuklar
KONFOR
• Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi
• Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu
• Ön yolcu koltuğu elektrikli bel desteği
• Panoramik açılabilir cam tavan
DIŞ DONANIM
• Ön silecek ısıtma
• Tavan rayları
• Karartılmış arka camlar
• LED sis farları
Opsiyonel:
• 7 Koltuk

Donanım seviyesinin tüm detayları için 37. - 40. sayfalardaki tablolara bakabilirsiniz.
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Fotoğrafta gösterilen model
Fotoğrafta
CR-V 1.5L
gösterilen
VTEC TURBO
model CR-V
Executive+,
1.5L VTEC
Premium
TURBOCrystal
Executive,
Red Metallic
Magnezyum
/ Kırmızı
Gri

EXECUTIVE+

1.5L VTEC TURBO
193 PS AWD
CVT

Executive+ donanım seviyesinde Executive donanım seviyesine ek olarak aşağıdaki özellikler sunuluyor:
KONFOR
• Isıtmalı arka koltuklar
• Isıtmalı direksiyon
• Elektrik ayarlı, hafızalı sürücü koltuğu
TEKNOLOJİ
• Göz Hizası Gösterge Paneli (Head-up Display)
DIŞ DONANIM
• Eller serbest elektrikli bagaj kapağı
• 19" Alüminyum alaşımlı jantlar

Donanım seviyesinin tüm detayları için 37. - 40. sayfalardaki tablolara bakabilirsiniz.
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Fotoğrafta gösterilen model CR-V 1.5L VTEC TURBO Executive+, Kristal Kırmızı

NASIL HİSSEDİYORSAN
O RENKSİN
Her bir renk CR-V’nin tarzını ve karakterini tamamlamak için özel olarak üretildi.
Tek yapmanız gereken en beğendiğiniz rengi seçmek.

*Kozmik Mavi sadece Executive ve Executive+ donanım paketlerinde sunulmaktadır.
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KRİSTAL KIRMIZI
Metalik

KRİSTAL SİYAH
Sedefli

PLATİN BEYAZ
Sedefli

KOZMİK MAVİ
Metalik*

MAGNEZYUM GRİ
Metalik

GÜMÜŞ GRİ
Metalik

ÖZEL İÇ MEKAN
KAPLAMASI
Kaliteli kumaş veya deri seçeneklerimizden birini seçin.
Tüm detaylar CR-V'nizin zarif iç mekanını tamamlayacak
ve tabii ki uzun süren yolculuklarda sizi rahat hissettirecek
şekilde tasarlandı.

SİYAH KUMAŞ
ELEGANCE
EXECUTIVE
EXECUTIVE+

SİYAH DERİ

FİLDİŞİ DERİ*

♦
♦

♦
♦

♦

*Fildişi deri sadece bu gövde renkleriyle birlikte sunuluyor: Kristal Siyah, Magnezyum Gri, Kristal Kırmızı ve Kozmik Mavi.

01 SİYAH DERİ
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02 SİYAH KUMAŞ

03 FİLDİŞİ DERİ*
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SİZİN SEÇİMLERİNİZ
CR-V’nizi özel olarak tasarlanmış aksesuarlarla

KARGO PAKETİ

kişiselleştirme zamanı geldi.

Eğer sürekli olarak bagajda bir
şeyler taşıyorsanız Kargo Paketi
bagajınızı düzenli ve güvenli tutmaya
yardımcı olacaktır. Paket premium
bagaj düzenleme aparatı, bagaj eşiği
koruması ve bagaj eşiği kaplaması
içermektedir.

Aksesuarlar sadece üstün Honda kalite standartlarına uygun olarak
değil, aynı zamanda CR-V'nizi mükemmel bir şekilde geliştirmek ve
güçlendirmek için de tasarlandılar.

AERO PAKETİ

KORUMA PAKETİ

Aero Paketi’nin sunduğu gövde rengindeki unsurlarla otomobiliniz daha dinamik ve
çekici bir görünüm kazanır. Paket ön aero tamponlar, arka aero tamponlar,
yan basamaklar ve bagaj üstü spoyleri içermektedir.

Koruma Paketi, CR-V’nizi çamur ve kumdan korumak için özel olarak tasarlanmış
şık ve prestijli bir aksesuar setidir. Paket ön ve arka kauçuk paspas ve
bagaj havuzundan oluşmaktadır.

Görseldeki araçta 19 inç Galena alaşım jantlar yer almaktadır. Ayrıca satılır.

Görseldeki araçta 18 inç Emerald alaşım jantlar yer almaktadır. Ayrıca satılır.
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AYDINLATMA PAKETİ

SİYAH YAN BASAMAKLAR

Farklı aydınlatma kombinasyonlarından oluşan Aydınlatma Paketi aracınızın

CR-V’niz ile birebir uyumlu olacak ve onun tasarımını tamamlayacak şekilde

iç mekanına farklı bir ortam kazandırmaktadır. Paket ambiyans aydınlatma ve

tasarlanan siyah yan basamakların sağlamlığı ve pratikliği,

ışıklı kapı eşik nikelajından oluşmaktadır.

hayatınızı kolaylaştırır.

YAN AYNA KAPLAMASI

YAN GÖVDE ÇITASI

KROM BAGAJ KAPAĞI ÇITASI

BAGAJ SPOYLERİ

Gümüş renge sahip ayna kapakları ile CR-V’nizin dış görünümünü
kişiselleştirebilirsiniz. Var olan ayna kapağının yerine takılmak
üzere tasarlanmış olan set, sağ ve sol olmak üzere iki adet
kapaktan oluşmaktadır.

Zekice tasarlanan yan çıtalar CR-V’inize sağlam ve kaslı
bir görünüm kazandırır. Standart ön ve arka tampon altı
eklentilerinin rengine uygun olarak gümüş renge sahiptirler.
Set her bir taraf için iki adet olmak üzere toplam dört parçadan
oluşmaktadır.

Bagaj kapağının alt noktasını baştan sona kaplayan bagaj çıtası
süslemesi CR-V’nizin dinamik ve şık görünümünü tamamlamak
üzere tasarlandı.

Gövde renginde ve otomobilinizin tasarımıyla birebir
uyumlu bagaj üstü spoyler ile CR-V’nizin arka kısmı
daha da sportif ve dinamik bir görünüm kazanır.
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KAPI DIŞI AYDINLATMA

ÖN CAM KORUYUCU

KATLANABİLİR ÇEKİ DEMİRİ VE 13 PİN KABLO

CAM RÜZGARLIKLARI

LED zemin aydınlatmaları sürücü ve ön yolcu kapı
bölgesinin altında etkili küçük bir ışık kümesi
oluşturur. Sadece yan basamaklarla birlikte sunulur.

Ön camı korumak için üretilen ön cam örtüsü aynı
zamanda yan aynaları ve ön kapı camlarını da olumsuz
hava koşullarındaki dış etkenlere karşı korur.

Katlanan çeki demiri sistemi ile römork çekebilir veya uygun ekipman ile
bisiklet taşıyabilirsiniz. Şanzıman seçeneğine bağlı olarak 2.000 kg’a kadar
römork çekme kapasitesi ve maksimum 100 kg’a kadar dikey yük kapasitesi
bulunmaktadır. 13-pin römork bağlantısı ile çeki demirinin açma kapama
mekanizması bagaj içinden kumanda edilir. İsteğe bağlı olarak sunulan

Cam rüzgarlıkları ön ve arka kapıların üst kısmına monte
edilmektedir ve dışarıdaki hava akımını yönlendirir. Set dört
adet cam rüzgarlığı içermektedir.

12 Volt batarya hattı ile römorka enerji aktarılabilir.

BAGAJ DÜZENLEME APARATI
Özel olarak tasarlanan yenilikçi bagaj düzenleyicisi bagajınızı
düzenli tutmaya yardımcı olur ve bagajdaki eşyaların sürüş
esnasında sağa sola savrulmasını önler.

BAGAJ HAVUZU
Su geçirmeyen ve kaymayan bagaj havuzu otomobilinizin bagajı
ile birebir uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup bagajınızı kir
ve çiziklerden korur. Ayrıca, CR-V logosuna sahip bagaj havuzu
yükseltilmiş kenarlarıyla kirin araç zeminine ulaşmasını önler.
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18 İNÇ EMERALD ALAŞIM JANT

19 İNÇ GALENA ALAŞIM JANT
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Mevcut tüm orijinal aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere
lütfen ayrı bir CR-V aksesuar broşürü için yetkili satıcınıza danışın.

Executive+

Elegance / Executive

Versiyon
Motor

1.5L DOHC VTEC Turbo Benzinli Motor

Yakıt sistemi

PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)-Direkt Enjeksiyonlu

Çap ve strok (mm)

73 X 89,5

Hacim (cc)

1498

Sıkıştırma oranı

10,3:1

Maksimum güç

193 PS (142 kW) / 5600 d/d

Maksimum tork

243 Nm / 2000-5000 d/d

Frenler

Ön: Hava soğutmalı disk - Arka: Disk
Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu

Süspansiyon

Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu
Şanzıman

CVT - Sürekli Değişken Şanzıman

Çekiş

4X4 elektronik kontrollü gerçek zamanlı 4 tekerlekten çekiş

Maksimum sürat (km/s)

200

Hızlanma 0-100 km/s (sn)

10

Ağırlık* (kg)

1669
235/60 R18

Lastikler

235/55 R19

Yakıt deposu (L)

57

Bagaj hacmi (L)

561

Ebatlar
Uzunluk (mm)

4600

Genişlik (mm)

1855

Yükseklik (mm)

1681

Aks mesafesi (mm)

2662

Ön tekerlek izi (mm)

1601

Arka tekerlek izi (mm)

1629

Yakıt Tüketimi**

Fotoğrafta gösterilen model CR-V 1.5L VTEC TURBO Executive+, Kristal Kırmızı
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Şehir içi (L/100 km)

8,6

Şehir dışı (L/100 km)

6,2

Birleşik (L/100 km)

7,1

CO 2 emisyonları (g/km)

162
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*Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (kg)
**EC 715/2007 ile değişik EC 2017/1347 ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen NEDC test değerleridir.
(Emisyon seviyesi: Euro 6/AG) Normal kullanım koşullarında farklılık gösterebilir.

Güvenlik
Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları
Yan hava yastıkları
Perde hava yastıkları
Ön yolcu hava yastığı iptal fonksiyonu
Önde aktif kafalıklar
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
Ön ve Arkada Aktif Gergili Emniyet Kemerleri (ELR)
Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)
Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)
Acil Durum Fren Desteği (BA)
Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS)
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
Lastik Basınç İkaz Sistemi
Çekici Denge Kontrol Sistemi (TSA)
Çarpışma Uyarı Sistemi
Şerit Takip Uyarı Sistemi
Şeritte Tutma Asistanı
Trafik İşareti Tanıma Sistemi
Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi
Şerit Koruma Destek Sistemi

Elegance

Executive

Executive+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kör Nokta Uyarı Sistemi
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi

•
•
•
•
•

Akıllı Hız Limitleyici
Akıllı uyarlanabilir hız sabitleyici
Düşük Hızda Takip özelliğine sahip hız sabitleyici
Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS)
Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi
Aktif Dönüş Aydınlatması

•
•
•

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları
Immobilizer
Güvenlik sistemi alarmı

İç Donanım

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECON fonksiyonu
Renkli TFT LCD bilgi ekranı (i-MID)
Yol bilgisayarı
Elektrikli park freni
Frende Tutma Özelliği
Radyo-MP3 çalar
Premium ses sistemi (8 hoparlör + subwoofer)
Gözlük saklama bölmesi
Direksiyondan kumandalı müzik sistemi
Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları (Paddle Shift)*
Deri direksiyon
Deri koltuklar

•
•
•
•
•

Tek dokunuşla 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar
Ön koltuklar ve arka koltuklar arasında kol dayama
Ahşap görünümlü ön konsol
Sürücü ve ön yolcu koltuğu arkasında cep
Bagaj Aydınlatması

Konfor
Aktif Gürültü Önleme Sistemi
Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi
Park sensörleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otomatik klima
Isıtmalı ön koltuklar

•

•
•

•
•

Ön-Arka

Ön-Arka

Ön-Arka

Çift bölgeli

Çift bölgeli

Çift bölgeli

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Isıtmalı arka koltuklar
Isıtmalı direksiyon
Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu
Elektrik ayarlı hafızalı sürücü koltuğu
Sürücü koltuğu elektrikli bel desteği
Ön yolcu koltuğu elektrikli bel desteği
Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön ve arka camlar
Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar
Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Panoramik açılabilir cam tavan

Teknoloji
Göz Hizası Gösterge Paneli (Head-up Display)
7'' dokunmatik renkli multimedya ekranı
Honda CONNECT multimedya sistemi
Navigasyon
Bluetooth HFT (Telefon Kiti)
USB girişi

•
•
•
•
•
•

2 ön / 2 arka

2 ön / 2 arka

•

Halojen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED

LED

Gövde rengi

Gövde rengi

Gövde rengi

•
•

•
•
•

Dış Donanım
Yağmur sensörlü silecekler
Ön silecek ısıtma

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Işığa duyarlı otomatik yanan farlar
Elektrikli ayarlanabilir ve katlanabilir yan aynalar
Isıtmalı yan aynalar
Uzaktan kumandayla katlanabilir yan aynalar
Park kolaylığı sağlayan yan ayna otomatik eğilme özelliği
Uzaktan kumandayla açılabilen-kapanabilen camlar
Gündüz yanan LED farlar
LED ön farlar
LED arka farlar
Ön sis farları
Ön far yıkama

•

Eller serbest elektrikli bagaj kapağı
Dış kapı kolları

•

2 ön / 2 arka

HDMI girişi
Ön konsol, orta konsol ve bagajda aksesuar soketi

•

•
•
•

•

18" Alüminyum alaşımlı jantlar

•
•

•
•
•
•
•

19" Alüminyum alaşımlı jantlar
Ufak boy stepne

•

•

Bagaj spoyleri
Tavan rayları
Köpek balığı sırtı anten
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Executive+

•
•

Arka havalandırma

Karartılmış arka camlar

*Sadece otomatik vitesli versiyonlarda bulunmaktadır.

Executive

•

Geri görüş kamerası

Aktif ön ızgara

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegance
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

ŞİMDİ HAYALLERİ
GERÇEKLEŞTİRME ZAMANI
Hayaller güçlüdür, sizi daha fazlası için yönlendirir. Yeni fikirler
ve yeni teknolojiler keşfetmeye ve sorunların çözümü için yeni
yollar aramaya teşvik eder. Hayaller, yeni NSX gibi süper spor
otomobilleri tasarlamak veya CR-V gibi gelişmiş teknolojilere
sahip otomobilleri geliştirmek için ilham kaynağı da olabilir.
İnsanlara daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya sunma hayaliyle
insansı robot ASIMO’nun hayat bulmasını, HondaJet’in uçuşa
başlamasını ve dünyanın en gözde motosiklet modellerinin
geliştirilmesini sağlayabilir. Bugüne kadar yaptıklarımızdan elde
ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyimle, öğrendiğimiz
her şeyi hayata geçirdiğimiz her ürünümüze aktarıyoruz.
Tıpkı CR-V'de olduğu gibi.
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