


Poczuj 
moc 
hybrydy

Zaprojektowany z myślą o filozofii Hondy zorientowanej na człowieka, 
inteligentny hybrydowy układ napędowy e:HEV automatycznie 
wybiera spośród trzech trybów jazdy - elektrycznego, hybrydowego 
lub silnika spalinowego - pozwalając Ci cieszyć się płynną jazdą.

Inteligentne połączenie dwóch silników elektrycznych i zwinnego 
1,5-litrowego silnika benzynowego i-VTEC zapewnia bardzo wydajne 
osiągi z płynnym przyspieszeniem, jednocześnie gwarantując niskie 
zużycie paliwa i będąc przyjaznym dla środowiska.

Technologia hybrydowa e:HEV z funkcją samoładowania oznacza, że 
nigdy nie będziesz musiał podłączać się do zasilania - więc od ulic 
miasta po otwarte drogi, nadszedł czas, aby przenieść się na zupełnie 
nowy poziom jazdy.

5 LAT GWARANCJI 
NA AKUMULATOR WYSOKONAPIĘCIOWY
LUB LIMIT 100 000 KM PRZEBIEGU

e:HEV

3 TRYBY JAZDY
SPORT,  
NORMAL I ECON
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TRYB ELEKTRYCZNY
W trybie elektrycznym samochód napędzany 
jest przez silnik elektryczny napędowy, który 
czerpie energię zmagazynowaną w pojemnym 
akumulatorze litowo-jonowym. Jazda w trybie 
EV jest bezszelestna i bezemisyjna. Tryb ten 
załącza się podczas ruszania i jazdy z niską 
prędkością.

TRYB HYBRYDOWY TRYB SILNIKA SPALINOWEGO HAMOWANIE REKUPERACYJNE
W trybie hybrydowym uruchomione są silniki 
elektryczne i jednostka benzynowa. Silnik benzynowy 
napędza silnik elektryczny pracujący w roli generatora, 
który wytwarza energię elektryczną i przekazuje ją do 
elektrycznego silnika napędowego, a ten przekazuje 
napęd na koła. Nadwyżka wytworzonej energii 
dostarczana jest do akumulatora. Tryb ten załącza 
się przy przyspieszaniu, jeździe pod górkę lub jeździe 
z umiarkowaną prędkością.

W tym trybie, jak sama nazwa wskazuje, to 
silnik benzynowy bezpośrednio napędza koła 
przy załączonym sprzęgle blokującym. Tryb 
ten używany jest przy jeździe ze stałą, wysoką 
prędkością.

Inaczej zwane hamowaniem odzyskowym, 
przy wytracaniu prędkości zamienia energię 
mechaniczną toczących się kół w energię 
elektryczną i magazynuje ją w akumulatorze 
do późniejszego wykorzystania przy 
ponownym przyspieszaniu. 

Tryb elektryczny: używany przy ruszaniu 
i jeździe z niską prędkością.

Tryb hybrydowy: wykorzystywany podczas dynamicznego 
przyspieszania i jazdy z umiarkowaną prędkością.

Hamowanie rekuperacyjne: umożliwia odzyskiwanie 
energii podczas wytracania prędkości.

Tryb silnika spalinowego: załącza się  
podczas stałej jazdy z wysoką prędkością.

Inteligentna 
moc 
hybrydy
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Rozwój technologii postępuje 
zaskakująco szybko. Nasz układ 
hybrydowy e:HEV jest:
• Bardziej kompaktowy;
• Bardziej wydajny;
• Mocniejszy.
Hybryda e:HEV ma dwa silniki 
elektryczne: jeden napędowy i jeden 
generator prądu. W połączeniu 
z silnikiem benzynowym zapewniają 
dynamiczne osiągi.

MASAAKI KAIZUKA
Główny Inżynier odpowiedzialny za napęd e:HEV
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Korzystaj z zalet SUV-a o sportowej sylwetce.

Responsywny układ hybrydowy e:HEV wyposażony jest w tryb 
sportowy, który umożliwia ekscytujące przyspieszanie, w sam raz 
do dynamicznego wyprzedzania w mieście i w trasie.

Całkowicie nowe podwozie z kalibrowanym zawieszeniem 
doskonale radzi sobie z nierównościami i zakrętami - pozwalając Ci 
cieszyć się osiągami, gdziekolwiek się znajdziesz.

Zaawansowany
napęd 

SKUTECZNE HAMOWANIE
DLA PEŁNEJ KONTROLI

131 KM
MOC MAKSYMALNA UKŁADU
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Charyzmatyczny wygląd zewnętrzny łączy pewną postawę 
SUV-a i sportową charakterystykę coupé - na pewno 
przyciągniesz uwagę.

Eleganckie linie słupków i ogólny design zorientowany 
horyzontalnie nadają Hondzie HR-V śmiały wygląd i sprawiają, 
że jest zawsze gotowa do działania.

Dbałość o najmniejsze szczegóły stylistyczne - jak zintegrowany 
przedni grill, ukryte klamki drzwi pasażera z tyłu i unikalne 
wykończenia - zapewniają elegancką sylwetkę, która przyciąga 
uwagę w mieście, na wsi i wszędzie pomiędzy nimi.

Wyjątkowy 
styl

*Dostępne tylko w wersji Advance Style.

JASNA SZAROŚĆ
SKÓRA SYNTETYCZNA  
I MATERIAŁ*

DWUTONOWA KOLORYSTYKA
W 5 OPCJACH 
KOLORYSTYCZNYCH*
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Połącz 
zabawę
z funkcjonalnością

Zaprojektowaliśmy całkowicie nową hybrydową Hondę 
HR-V, aby odzwierciedlić wymagające wartości i potrzeby 
współczesnych konsumentów i dotrzeć do nowego 
pokolenia właścicieli samochodów.

KOJIRO OKABE 
Główny Szef Projektów Hondy

Nieważne, czy podrzucasz dzieci do szkoły, czy jedziesz do sklepu, 
współczesne życie może sprawić, że będziesz mieć ręce pełne roboty.

Dlatego właśnie Twój nowy HR-V jest wyposażony w wiele 
praktycznych funkcji zaprojektowanych tak, aby jazda samochodem 
była czymś więcej, niż tylko dotarcie z punktu A do punktu B: klapa 
bagażnika otwierana bez użycia rąk ułatwia załadunek bagaży, a 
funkcja Walk Away Close* sprawia, że nigdy nie musisz oglądać się za 
siebie.

*Dostępne tylko w wybranych wersjach.
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UKŁAD FOTELI MAGIC SEATS 
DZIELONY W PROPORCJI 60/40
Z WIELOMA KONFIGURACJAMI

Zwycięzca
wyścigu
o przestrzeń 
Niezależnie od tego, co przyniesie Ci życie, HR-V ma wszystko pod 
kontrolą: jednym ruchem ręki możesz zmienić konfigurację siedzeń 
Magic Seats i natychmiast przekształcić modułowe wnętrze 
w przestronne miejsce na rowery, narty, a nawet miejsce do drzemki.

Od codziennych dojazdów do pracy po weekend na plaży, więcej 
miejsca na nogi i przestronny bagażnik zamieniają każdy dzień 
w przygodę.

Jak dużo uda Ci się zapakować?

DUŻA PRZESTRZEŃ BAGAŻNIKA
I WIODĄCA W KLASIE KABINA
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Połącz 
się
HR-V jest w pełni wyposażony i gotowy do zabawy, dzięki 
połączeniom, które bezproblemowo zsynchronizują się z Twoimi 
urządzeniami. Od Android Auto™ do bezprzewodowego Apple 
CarPlay, nigdy nie przegapisz muzyki lub wiadomości w podróży.

Przygotuj się do jazdy i sprawdź statystyki swojego HR-V z poziomu 
wirtualnej deski rozdzielczej w aplikacji My Honda+, zadbaj o spokój 
ducha dzięki zdalnemu sterowaniu zamkiem i szybami. Udostępniaj 
swój cyfrowy klucz dostępu do pojazdu nawet pięciu członkom 
rodziny i przyjaciołom.

Witamy w technologii, której możesz dotknąć.

NOWY EKRAN DOTYKOWY 9"
Z WIELOMA APLIKACJAMI
I NAWIGACJĄ

APLIKACJA MY HONDA +
ZINTEGRUJ SWÓJ SAMOCHÓD 
ZE SWOIM SMARTFONEM
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* Niedostępne dla wszystkich wersji.

Bezpieczeństwo
mamy 
w standardzie
Technologia Honda SENSING odczytuje 
znaki drogowe i warunki jazdy przed Tobą, 
przewidując wszelkie potencjalne zagrożenia, 
dzięki monitorowaniu martwego pola widzenia*, 
systemowi ograniczającemu skutki kolizji oraz 
inteligentnemu ogranicznikowi prędkości.

To wszystko dlatego, że chcemy, abyś cieszył się 
podróżą, mając pewność, że Twoja rodzina jest 
przygotowana na wszystko, co może Cię spotkać 
na drodze.

Gdziekolwiek się wybierasz, jazda Hondą to jazda 
z poczuciem bezpieczeństwa.

SYSTEM AUTOMATYCZNYCH 
ŚWIATEŁ DROGOWYCH 
DO JAZDY NOCĄ

SYSTEM UTRZYMYWANIA  
PASA RUCHU
ABY UTRZYMAĆ CIĘ  
NA WŁAŚCIWYM TORZE JAZDY

SYSTEM ALARMOWY E-CALL
WEZWIE POMOC  
W RAZIE WYPADKU

ACC Z FUNKCJĄ PODĄŻANIA  
PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI

SYSTEM ROZPOZNAWANIA  
ZNAKÓW DROGOWYCH

60

60

Ograniczenie 
prędkości

Odwołanie 
ograniczenia
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Na zdjęciu: Honda CR-V e:HEV Executive w kolorze Platinum White Pearl, Jazz Crosstar e:HEV w kolorze Surf Blue z czarnym dachem,  
Jazz e:HEV Executive w kolorze Premium Crystal Red Metallic i Honda e w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

Zelektryfikowana 
gama 
modelowa

W Hondzie zawsze dążymy do pokonywania kolejnych granic, do odkrywania nowych 
możliwości, nowych technologii i nowych sposobów rozwiązywania problemów. 
Byliśmy pierwszym producentem, który wprowadził do sprzedaży samochody 
hybrydowe w Europie i mamy już ponad 20 lat doświadczenia z elektryfikacją.

Aktualnie podjęliśmy zobowiązanie, że do 2022 roku wszystkie główne modele Hondy 
sprzedawane w Unii Europejskiej będą zelektryfikowane. Osiągnięcie tego celu 
pozwoli na obniżenie emisji spalin i zapewni lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.

Nasz hybrydowy SUV Honda HR-V e:HEV jest kolejnym krokiem na drodze ku 
elektryfikacji i czystej przyszłości. Samochód ten stanowi unikatowe połączenie 
dynamicznych osiągów, wysokiego komfortu i najnowocześniejszych technologii.

Rozpoczynamy nowy rozdział w historii motoryzacji.
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Dowiedz się więcej na temat nowej Hondy HR-V odwiedzając stronę honda.pl

Honda pozyskuje papier w sposób odpowiedzialny od producentów z UE.
Proszę nie wyrzucaj mnie do kosza, przekaż znajomemu lub oddaj do recyklingu.

Szczegóły specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany lub sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do 
zmiany specyfikacji łącznie z kolorami z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia w dogodnym dla siebie terminie. Zmiany te mogą być niewielkie, jak również znaczące. Honda dołożyła jednak wszelkich 
starań, aby treści prezentowane w tym katalogu były prawdziwe. Katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż samochodów odbywa się za 
pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera z uwzględnieniem standardowych Warunków Sprzedaży i Gwarancji przedstawianych przez Dystrybutora lub Dealera, których kopie dostępne są na 
życzenie przy zakupie samochodu. Mimo wszelkich starań mających na celu przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem faktycznym, katalog ten jest przygotowywany i drukowany kilka 
miesięcy przed dystrybucją pojazdu i dlatego nie zawsze uwzględnia zmiany w specyfikacji wyposażeniowej, a w niektórych odosobnionych przypadkach dostępność poszczególnych elementów 
wyposażenia. Informacji na temat dostępności prezentowanych modeli prosimy zasięgać u najbliższego Dealera Hondy, szczególnie w przypadku wyposażenia opisywanego w niniejszym katalogu.

Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, 
zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 
577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)


