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ERVAAR DE GEHEEL
NIEUWE CR-V
's Werelds bestverkochte* SUV is verfijnd, opnieuw uitgedacht en
opnieuw ontworpen. Het resultaat is een unieke mix van gedurfde,
onderscheidende looks en geavanceerde technologieën. Een auto die
ontworpen is voor puur rijgenot, met onze nieuwe 1.5 VTEC TURBO
benzinemotor en nieuwe 2.0 i-MMD hybride aandrijving. En voor
het eerst is de CR-V nu ook beschikbaar met zeven zitplaatsen
(op bepaalde benzinemodellen).

*Bron: JATO Dynamics (Verkoopperiode januari 2015 - december 2017). Markten betreffen EU + EFTA, NAFTA, China,
Japan, Brazilië, Rusland, India, Indonesië, Australië, Argentinië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam.
Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.
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PAKKEND DESIGN
Het silhouet van de nieuwe CR-V maakt wellicht een vertrouwde
indruk, maar het design is helemaal nieuw. Zijn gestroomlijnde en
dynamische lijnen, van de robuuste wielkasten tot de prachtige
contouren van de motorkap, zijn stuk voor stuk ontworpen ter
verbetering van de prestaties en de aerodynamische efficiëntie.
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Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.

*Op specificatiepagina's 54-57 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive
in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic met zwart lederen interieur.
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INNERLIJKE
RUST
Het interieur van de CR-V geeft u het
gevoel optimaal verbonden te zijn met de
auto. Het strakke interieur, gecombineerd
met de contrasterende materialen en
de perfecte afwerking, geven u een
heerlijke ruimte om in te vertoeven. De
bedieningselementen zijn intuïtief en
eenvoudig van aard, zodat alle aanwezige
intelligente technologieën u van dienst
kunnen zijn zonder in de weg te zitten.
Dankzij onze Active Noise Control,
standaard op alle modellen, ervaart u het
interieur als een stille en rustige omgeving.
Deze is ook nog eens extreem comfortabel
dankzij de in vier standen elektrisch
verstelbare lendensteun in de verwarmde
voorstoelen. Verwarmde achterstoelen en
een verwarmd stuurwiel behoren tot de
opties*. Zo geniet u uiterst comfortabel en
ontspannen van elke rit.
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APPLE CARPLAY®* Δ

HEAD UP DISPLAY (HUD) Δ

U kunt uw iPhone® moeiteloos verbinden met het audio- en
informatiesysteem Honda CONNECT met aanraakscherm van
7 inch, zodat u kunt bellen, naar muziek kunt luisteren maar
ook berichten kunt verzenden en ontvangen.

De realiteit verhogende HUD-display toont
belangrijke informatie op ooghoogte, zodat de
bestuurder zijn ogen op de weg kan houden.

VERWARMDE VOOR- EN
ACHTERSTOELEN Δ
Wij vinden dat iedereen die in de nieuwe
CR-V reist zich warm en comfortabel moet
voelen. Daarom zijn zowel verwarmde
voorstoelen als achterstoelen beschikbaar.

VERWARMD STUURWIEL Δ
Ervaar het genot van een verwarmd
stuurwiel op een koude dag. Het zijn deze
kleine details die het rijden in de CR-V zo
prettig maken.
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ACHTERUITRIJCAMERA MET
MEERVOUDIGE WEERGAVE Δ
Zodra u de achteruitversnelling
selecteert, komt de achteruitrijc amera
automatisch tot leven op het 7 inch
grote Honda CONNECT-scherm.

BLIJF VERBONDEN
We hebben een heel scala aan technologieën ontwikkeld om van elke rit in de nieuwe CR-V
een verbindende ervaring te maken. Het nieuwe HUD toont essentiële informatie in uw
gezichtsveld, zodat u uw ogen op de weg kan houden. Uitgebreidere rijgegevens worden
duidelijk weergegeven op het Intelligent Multi Info Display en zijn toegankelijk via de
bedieningselementen aan het stuurwiel.
Het centraal bevestigde audio- en informatiesysteem met 7 inch groot aanraakscherm,
Honda CONNECT*, is eenvoudig te verbinden met uw smartphone. Op deze manier heeft u
altijd toegang tot apps, contacten, e-mails, muziekstreaming en meer. Zo blijft u verbonden
met uw eigen wereld en de dingen waar u van houdt.

*Honda CONNECT is alleen standaard beschikbaar op de Elegance-, Lifestyle- en Executive-uitvoeringen. De verbinding voor de Aha™ app (inclusief internetradio) en
voor surfen op het internet wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of door middel van een mobiele wifi-router. Uit het gebruik van applicaties op Honda
CONNECT kunnen kosten voor dataverbruik en roamingkosten voortvloeien. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele telefoonabonnement te raadplegen. Surfen
op het internet kan alleen wanneer de auto stilstaat. Alleen de iPhone 5 of nieuwer met iOS 8.4 of nieuwer is compatibel met Apple CarPlay®. Functies, toepassingen en
diensten van Apple CarPlay® zijn niet overal beschikbaar en zijn onderhevig aan verandering.
Δ

Op specificatiepagina's 54-57 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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HANDSFREE ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP*
Door uw voet onder de achterbumper te bewegen gaat de achterklep
automatisch open. Ideaal als u uw handen vol hebt.

OPTIE: 7 ZITPLAATSEN†
Dankzij slim gebruik van de interieurruimte bestaat de optie van een derde rij
zitplaatsen, zodat u de flexibiliteit heeft om zeven personen te vervoeren.
Zijn deze extra zitplaatsen niet nodig, dan klapt u de stoelen eenvoudig neer om
maximale bagageruimte te creëren.
*Beschikbaar op Executive-uitvoering.
†Beschikbaar op Lifestyle-uitvoering.
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UW RUIMTE
U pakt in uw leven heel wat spullen mee. Daarom hebben we een interieur ontworpen waar alles makkelijk
in past. De nieuwe CR-V biedt een flexibele en functionele ruimte, vol slimme opbergideeën, een royale
hoeveelheid aan beenruimte en een grote bagageruimte met een inhoud van meer dan 1.700 liter wanneer
de achterstoelen zijn neergeklapt. Het design maakt uw leven echt makkelijker, met handige functies
als een handsfree toegankelijke achterklep*, in één beweging neerklapbare stoelen en een vlakke
bagageruimtevloer voor maximale laadruimte. Wilt u meer dan vijf personen vervoeren? Geen probleem,
want de CR-V is nu optioneel beschikbaar met zeven zitplaatsen†.
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Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.

DYNAMISCHE
RIJEIGENSCHAPPEN
De nieuwe CR-V wordt aangedreven door
onze nieuwste hightechnologymotoren benzine of benzine-elektrische hybride*.
Onze 1.5 VTEC TURBO benzinemotor
heeft twee vermogensuitgangen en levert
de perfecte balans tussen prestaties
en efficiëntie. Hij is te combineren met
een handgeschakelde 6-versnellingsbak
(173 pk) of een geavanceerde 7-traps
CVT-transmissie (193 pk). Kiest u voor de
CVT-versie, dan heeft u de mogelijkheid
om de auto in een ontspannen, volledig
automatische modus te rijden of, als u daar
meer voor voelt, zelf te schakelen met de
schakelpeddels op het stuurwiel.
Het lichtgewicht chassis is het meest
verfijnde exemplaar ooit gecreëerd voor
de CR-V, dat wordt aangevuld met onze
nieuwe MACPherson-veerpoten aan de
voorkant en multilink-wielophanging
achter. Samen zorgen ze voor een
enorme wendbaarheid op de weg met
een uitstekend comfortniveau.

*Hybride aandrijving beschikbaar vanaf voorjaar 2019.
Ga naar de dealer bij u in de buurt voor meer informatie.
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Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.

DE HYBRIDE DIE
U KUNT VOELEN
Onze nieuwste generatie hybride maakt zijn Europese debuut
in de nieuwe CR-V. We noemen het intelligent-multi mode drive
(i-MMD) en het combineert een soepele, krachtige 2.0 liter
benzinemotor met hightech elektromotoren. Voor u betekent dat
moeiteloos rijplezier om elke dag van te genieten.
i-MMD-technologie is heel slim; deze houdt continu de
prestaties en efficiëntie van uw CR-V in de gaten om te bepalen
wat de beste combinatie van krachtbronnen op dat moment is.
Vervolgens levert het soepel en vloeiend de optimale energie
door automatisch te schakelen tussen drie rij-instellingen:
engine drive, hybrid drive en de volledig elektrische EV drive.

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
Hybride beschikbaar vanaf voorjaar 2019. Ga naar de dealer bij u in de buurt voor meer informatie.
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HULPVAARDIGE
TECHNOLOGIE
Er komen heel wat technologieën aan te pas om u en uw
passagiers alle mogelijke veiligheid te bieden. Deze slimme
technologieën zijn altijd aan het werk tijdens het rijden,
maar zonder dat u er last van heeft.
DODEHOEKINFORMATIE
Dit slimme snufje maakt wisselen van rijstrook
en inhalen veiliger door u te waarschuwen voor
voertuigen in uw dode hoek. Er gaat dan een lichtje
branden in uw buitenspiegel.
UITPARKEERMONITOR
Als u achteruitrijdt, detecteert de uitparkeermonitor
(Cross Traffic Monitor) naderende voertuigen van
beide kanten en waarschuwt u voor dreigend gevaar.
NOODOPROEP (E-CALL)
Naast de achteruitkijkspiegel bevindt zich een knop
voor het uitsturen van een noodoproep (SOS). In het
geval van nood is één druk op de knop voldoende om
hulp in te schakelen.
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Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.
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VIERWIEL
AANDRIJVING
De elektronisch gestuurde realtime All Wheel
Drive (AWD) met het Intelligent Control System
grijpt automatisch in als er tractieverlies wordt
waargenomen.
Zo brengt het systeem bijvoorbeeld meer kracht
over naar de achterwielen als het merkt dat de CR-V
omhoog rijdt. Is het extra koppel niet meer nodig,
dan ontkoppelt de meerplaatskoppeling de aandrijfas
automatisch van het differentieel aan de achterkant,
om zo benzine te besparen.
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Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.

HONDA SENSING
Om u en uw passagiers beter te beschermen
is Honda SENSING één van de meest
geavanceerde en complete veiligheidspacks
op de markt.
NOODSTOPSYSTEEM (CMBS)
Als er een aanrijding met een voertuig of een
voetganger dreigt, waarschuwt CMBS voor het
gevaar en verlaagt het de snelheid om de ernst
van de impact te beperken.
WAARSCHUWINGSSYSTEEM
VERLATEN RIJBAAN
Als u afwijkt van uw rijstrook en een lijn
overschrijdt zonder dat de richtingaanwijzer
geactiveerd is, waarschuwt het systeem u
met een geluids- en visueel signaal.
RIJWEGASSISTENTIE (RDM)
Een camera achter de voorruit detecteert
wanneer u afwijkt van de rijbaan, en voert
een lichte stuurcorrectie uit om het voertuig
terug naar zijn rijstrook te drijven. In sommige
gevallen kan het systeem ook remdruk
uitoefenen.
RIJSTROOKASSISTENTIE (LKAS)
Door u te helpen om in het midden van
uw rijstrook te blijven, maakt LKAS het
autorijden minder stressvol, omdat u minder
stuurcorrecties hoeft uit te oefenen.

INTELLIGENT ADAPTIEVE
SNELHEIDSREGELING (ACC)
Dit systeem detecteert wanneer een
voertuig op een aangrenzende rijstrook
zal invoegen, om de snelheid van uw CR-V
op voorhand aan te passen. Bovendien
handhaaft het een vooraf ingestelde
volgafstand ten opzichte van de voorligger,
zodat u uw snelheid niet constant hoeft aan
te passen.
ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR (ACC)
MET AUTOMATISCH VOLGEN BIJ LAGE
SNELHEID*
Deze functie handhaaft een kruissnelheid
en een vooraf ingestelde volgafstand. Als
de voorligger stopt, brengt het systeem uw
voertuig op zijn beurt tot stilstand zonder
dat u het rempedaal hoeft te bedienen. En
wanneer de voorligger weer vertrekt, duwt
u gewoon het gaspedaal in om opnieuw
normaal te gaan rijden.
VERKEERSBORDHERKENNING
Dit systeem identificeert de verkeersborden en
geeft de informatie weer op het scherm van de
boordcomputer, dat tegelijk twee panelen kan
weergeven.
INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER
Wanneer ingeschakeld, combineert
dit vernuftige systeem de instelbare
snelheidsbegrenzer met de verkeersbord
herkenning om de topsnelheid automatisch
af te stemmen op de maximaal toegelaten
snelheid.
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*Automatisch volgen bij lage snelheid is alleen beschikbaar op modellen uitgerust met automatische CVT-transmissie.
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Het afgebeelde model is de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.

Afgebeeld model: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.
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UW
CR-V
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COMFORT

1.5 VTEC TURBO 173 PK 2WD

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

♦ 17" lichtmetalen velgen

♦ Verkeersbordenherkenning (TSR)

♦ i-SRS airbag bestuurder, SRS airbag passagier,
zij- (voor) en gordijnairbags

♦ Antidiefstal- en alarmsysteem

♦ Antiblokkeerremsysteem (ABS) en Brake Assist (BA)

♦ ECON modus

♦ Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen
van de koplampen)
♦ Automatisch uitschakelende koplampen
(coming home/leaving home-functie)
♦ Dagrijverlichting (LED)
♦ LED koplampen met koplampsproeiers
♦ Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegel
♦ Vehicle Stability Assist
♦ Trailer Stability Assist
♦ Hill Start Assist
♦ Start-stopfunctie
♦ Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW)
♦ Rijstrookassistentie (LKAS)
♦ Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW)
♦ Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation)
♦ Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
♦ Agile Handling Assist
♦ Waarschuwingssysteem voor bandendrukverlies (DWS)
♦ Emergency Stop Signal (ESS)
♦ Botsing- en letselbeperkend remsysteem
(Collision Mitigation Braking System)

♦ Noodoproepsysteem (eCall)
♦ Kantel- en telescopisch stuurwiel
♦ Stoffen interieur
♦ Stoelverwarming (vooraan)
♦ One-motion neerklapbare achterbank (60/40 deelbaar)
♦ Handmatig in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
♦ Elektrische lendensteunverstelling bestuurder
♦ Automatische airco
♦ Intelligent-Multi Information Display (i-MID)
♦ Adaptieve Intelligente Cruise Control
met snelheidsbegrenzer
♦ 5” Audio scherm met DAB digitale radio
♦ 8 luidsprekers
♦ Audiobediening aan het stuur
♦ Bluetooth® handsfree-systeem
♦ USB-ingang (iPod compatibel)†
♦ 12 volt stopcontact vooraan, centrale console en
bagageruimte
♦ Interieur paneel met hout look afwerking
♦ Afdekhoes voor de bagageruimte

†Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
Op specificatiepagina's 54-57 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Afgebeeld model: CR-V 1.5 VTEC TURBO Comfort in Cosmic Blue Metallic.

ELEGANCE

1.5 VTEC TURBO 173 PK 2WD/AWD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.5 VTEC TURBO 193 PK AWD

CVT automatische transmissie (7-traps)

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de basisuitvoering (Comfort):
♦ 18” lichtmetalen velgen
♦ Halogeen mistlichten vooraan
♦ Ruitenwissers met regensensor
♦ Elektrisch verstelbare ruiten met afstandsbediening en inklapbare buitenspiegels
♦ Automatische dubbele zone airco
♦ Parkeersensoren voor en achter
♦ Achteruitrijcamera
♦ Automatisch dimmende binnenspiegel
♦ Low Speed Following (enkel CVT automatische transmissie)
♦ Schakelpeddels (enkel CVT automatische transmissie)
♦ Lederen stuurwiel
♦ Lederen knop versnellingspook (enkel MT manuele transmissie)
♦ Honda CONNECT 7” touchscreen met GARMIN navigatie: AM/FM/DAB-radio, internetradio,
Aha™ app-integratie* en internetsurfen*
♦ 2x USB ingang (vooraan)
♦ 2x USB ingang (achteraan, enkel laden)
♦ 9 luidsprekers (incl. subwoofer)

* Connectiviteit voor de AhaTM app (inclusief internetradio) en voor surfen op het internet gaat via Wifi tethering of mobiele Wifi-router. Dataverbruikskosten en
roamingkosten kunnen voortkomen uit het gebruik van applicaties met Honda CONNECT. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele telefoonabonnement te
raadplegen. Surfen op het internet kan alleen als de auto stationair loopt.
Op specificatiepagina's 54-57 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Afgebeeld model:Afgebeeld
CR-V 1.5 VTEC
model:
TURBO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elegance in Platinum White Pearl.

LIFESTYLE

1.5 VTEC TURBO 173 PK AWD

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.5 VTEC TURBO 193 PK AWD

CVT automatische transmissie (7-traps)

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:
♦ Mistlampen vooraan - LED
♦ Geïntegreerde dakrails
♦ Privacy glass
♦ Lederen interieur
♦ Elektrische lendensteunverstelling bestuurder en passagier
♦ Sfeerlicht (bestuurder, voetruimte passagier en deurhandgreep)
♦ Smart Entry & Start
♦ Ruitenwisser-ontdooier
♦ Dode hoek waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor
♦ Actieve bochtverlichting (Active Cornering Lights)
FABRIEKSOPTIE:
♦ 7 stoelen (enkel CVT automatische transmissie)

Op specificatiepagina's 54-57 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Afgebeeld model: CR-V 1.5 VTEC TURBO Lifestyle in Modern Steel Metallic.

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 173 PK AWD

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.5 VTEC TURBO 193 PK AWD

CVT automatische transmissie (7-traps)

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Lifestyle uitvoering:
♦ 19” lichtmetalen velgen
♦ Panoramisch kantel-/schuifdak, elektrisch bediend
♦ Head-up display
♦ Verwarmd stuur
♦ Stoelverwarming (achteraan)
♦ Hands Free elektrisch bedienbare achterklep
♦ Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen (8 posities)

Op specificatiepagina's 54-57 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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Afgebeeld model: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.

GEEF UW
LEVEN KLEUR
Om te beantwoorden aan ieders smaak
hebben we een palet van kleuren gecreëerd,
die stuk voor stuk de stoere en mooie lijnen
van de CR-V prachtig naar voren laten komen.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

MODERN STEEL METALLIC

*Premium Crystal Red Metallic is alleen beschikbaar op Lifestyle- en Executive-uitvoeringen.
**Rally Red is alleen beschikbaar op Comfort- en Elegance-uitvoeringen met 5 zitplaatsen
en als een speciale bestelling voor Lifestyle- en Executive-uitvoeringen.
De afgebeelde modellen zijn 1.5 VTEC TURBO Executive-uitvoeringen.

32

COSMIC BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

PREMIUM AGATE BROWN PEARL

RALLY RED**

MODERN STEEL METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC
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STANDAARD
BEKLEDINGEN
Of u nu kiest voor de zwarte stoffen bekleding of de
hoogwaardige lederen bekleding, uw CR-V zal er hoe dan
ook geweldig uitzien én geweldig aanvoelen.

ZWARTE STOF
COMFORT
ELEGANCE
LIFESTYLE
EXECUTIVE

ZWART LEDER

IVOOR LEDER*

♦
♦

♦
♦

♦
♦

*Beschikbaar op volgende kleuren: Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Premium Crystal Red Metallic
en Premium Agate Brown Pearl.

01 ZWART LEDER

02 ZWARTE STOF

03 IVOOR LEDER*
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SPORT & DESIGN

AERO PACK
Het Aero Pack is een combinatie van elegante accessoires in carrosseriekleur
die uw auto een extra verfijnde, dynamische uitstraling geven.
Het pakket bestaat uit: aerobumper voorzijde, aerobumper achterzijde,
treeplanken en een achterklepspoiler.

Het afgebeelde model is uitgerust met optionele 19" Galena lichtmetalen velgen.

36

AEROBUMPER VOORZIJDE

AEROBUMPER ACHTERZIJDE

Versterk het dynamische design van uw auto met de
aerobumper aan de voorzijde. De strakke bumper in
carrosseriekleur zorgt voor een aerodynamische look.

De aerobumper aan de achterzijde heeft een afwerking in
carrosseriekleur en Alabaster Silver, perfect passend bij het
aerodynamische design van de CR-V.

TREEPLANKEN

ACHTERKLEPSPOILER

Wilt u makkelijker in- en uitstappen, kies dan voor onze
treeplanken. Ze integreren naadloos met het strakke
design van uw CR-V en zijn afgewerkt in aluminium met
zwarte accenten.

De achterkant van uw CR-V krijgt een extra sportieve
uitstraling met deze 'zwevende' achterklepspoiler.
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ZWARTE TREEPLANKEN
Deze treeplanken met zwarte poedercoating zijn sterk en praktisch en
integreren volledig met de strakke exterieurvormgeving van de CR-V.

SIERLIJSTEN ZIJKANT
Deze mooie, stijlvolle sierlijsten geven uw CR-V een robuuste uitstraling. Ze zijn
afgewerkt in Asphalt Silver en passen daardoor perfect bij de sierlijsten op de
standaard bumper.
Set bestaat uit: twee delen per kant.
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ACHTERKLEPDECORATIE

SPIEGELKAPPEN

De chromen achterklepdecoratie is een
prachtige aanvulling op de vloeiende lijnen
van uw CR-V.

Versterk het individuele karakter van uw CR-V
met deze spiegelkappen in Asphalt Silver. Ze vervangen
de originele spiegelkappen.
Set bestaat uit: twee spiegelkappen.

18" EMERALD LICHTMETALEN VELG

19" GALENA LICHTMETALEN VELG
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BESCHERMING & VEILIGHEID

CONVENIENCE PACK
Het Convenience Pack is een pakket stijlvol ontworpen accessoires
die uw auto beschermen tegen krassen, modder en zand.
Pakketinhoud: deurbeschermers, instaplijsten, spatlappen voor,
spatlappen achter, kofferbakbeschermer.

Het afgebeelde model is uitgerust met optionele 18" Emerald lichtmetalen velgen.
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DEURBESCHERMERS
Niets is vervelender dan een kras of deuk in de carrosserie van uw CR-V.
Deze deurbeschermers zijn gemaakt van zacht, stootvast materiaal in de
carrosseriekleur van de auto. Ze zien er niet alleen geweldig uit, maar bieden
uw Honda alle nodige bescherming.

SPATLAPPEN VOOR EN ACHTER

INSTAPLIJSTEN

Bescherm uw voertuig tegen vuil en
steenslag met deze spatlappen voor
en achter.

De instaplijsten geven uw auto een persoonlijk
tintje en beschermen de deurdrempels
tegelijkertijd tegen krassen en schrammen.
Vervaardigd in roestvrij staal en voorzien van een
aantrekkelijk geëtst CR-V-logo.
Set bestaat uit: instaplijsten voor- en achterzijde.
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VOORRUITCOVER
Bescherm de voorruit en buitenspiegels van uw auto met deze originele
voorruithoes met CR-V-logo tegen vorst en slecht weer wanneer hij buiten
geparkeerd staat.

MISTLAMPEN VOORZIJDE

INSTAPVERLICHTING

Deze laag aangebrachte mistlampen zijn
een onmisbaar veiligheidselement. Ze
snijden door de mist als lasers, zodat u
goed kunt blijven zien en gezien wordt.

Deze LED-lichten onderaan de auto zorgen
voor een betere visibiliteit, voor zowel
bestuurder als passagier, bij het in en uit de
auto stappen.
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TRANSPORT
Haal het maximum uit uw leven,
net als uit uw CR-V.

CARGO PACK
Als u vaak bagage of speciale spullen moet vervoeren voor werk of ontspanning,
dan biedt het Cargo Pack een unieke combinatie van opbergmogelijkheden.
Pakketinhoud: hoogwaardige kofferbakverdeler, kofferbakbeschermlijst, laaddrempelbeschermer.
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LAADDREMPELBESCHERMER

KOFFERBAKBESCHERMLIJST

Hiermee beschermt u uw auto tegen lelijke krassen
tijdens het in- en uitladen van uw bagage.

Een praktisch en stijlvol accessoire voor de kofferbak
dat bescherming biedt tegen krassen en schrammen.
Deze roestvrij stalen onderdelen met een
aantrekkelijke geborstelde afwerking passen perfect
in de kofferbakruimte.

HOOGWAARDIGE KOFFERBAKVERDELER
Deze innovatieve kofferbakverdeler stelt u in staat
uw kofferbak in te delen en voorkomt dat spullen
heen en weer schuiven tijdens het rijden.
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HONDENREK

AFNEEMBARE TREKHAAK*

Het hondenrek is ontworpen om tijdens het rijden de
veiligheid van uw dieren en uw bagage in de kofferbak
van uw auto te verzekeren. Scheidt de passagiersruimte
van de kofferruimte door middel van een rek tussen de
achterbankrug en de dakhemel.

Deze afneembare trekhaak doet niets af aan de
vormgeving van uw auto als u een aanhangwagen
moet trekken. De trekhaak is voorzien van een
13-polige stekker en heeft een maximaal trekvermogen
van 2.000 kg, afhankelijk van het transmissietype,
en een verticale belasting van 100 kg. Een optionele
constante 12V-accudraad levert continue stroom aan
uw aanhangwagen.

VASTE TREKHAAK*

INTREKBARE TREKHAAK MET 13-POLIGE STEKKER*

De vaste trekhaak stelt u in staat een caravan
of aanhangwagen te trekken met een maximaal
trekvermogen van 2.000 kg, afhankelijk van
het transmissietype. De maximale verticale
belasting is 100 kg. De vaste trekhaak is
voorzien van een 13-polige stekker. Een
optionele constante 12V-accudraad levert
continue stroom aan uw aanhangwagen.

Met dit nieuwe intrekbare trekhaaksysteem kunt u heel gemakkelijk uw
aanhangwagen trekken of fietsen vervoeren. Maximaal trekvermogen:
2.000 kg, afhankelijk van het transmissietype. Maximale verticale belasting:
100 kg. De 13-polige stekkerdoos is geïntegreerd in de trekhaak en
het openingsmechanisme zit in de kofferbakruimte om de bediening te
vergemakkelijken. Een optionele constante 12V-accudraad levert continue
stroom aan uw aanhangwagen.
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*De functie handsfree bedienbare achterklep is niet beschikbaar in combinatie met een optionele trekhaak.

BAGAGEMAT

BAGAGENET

De bagagemat is ontworpen om de ruimte van uw auto die
de meeste bescherming nodig heeft, volledig te bedekken.
Mat van zwart vilt met een zwarte geweven afwerking.

Houd uw bagage in de kofferruimte stevig op zijn
plaats met dit horizontale bagagenet.

KOFFERBAKBESCHERMER

KOFFERBAKBESCHERMER - ZWARE UITVOERING

Deze waterproof kofferbakbeschermer met
verhoogde randen past precies in de bagageruimte
van uw auto en beschermt de kofferbak tegen vuil
en krassen. Antislip. Voorzien van het CR-V-logo.

Deze extra stevige, waterproof kofferbakbeschermer is gemaakt
van een robuust materiaal van hoogwaardige kwaliteit en past
precies in de bagageruimte van uw auto. Mede dankzij de hoog
opstaande randen wordt uw kofferbak goed beschermd tegen vuil
en krassen. Voorzien van het CR-V-logo.
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DAKDRAGERS
In combinatie met dwarsdragers vergroten deze dakdragers de draagcapaciteit
van uw auto. Ze hebben een maximale laadcapaciteit van 75 kg.

SKI- EN SNOWBOARDSTEUNEN

DWARSDRAGERS

Gebruiksvriendelijke skisteunen voor drie of vier paar ski's
(afhankelijk van de grootte van de ski's) of een snowboard.
De ski's of het snowboard worden stevig vastgezet tussen
twee rubberen profielen, die de uitrusting beschermen en
makkelijk kunnen worden bevestigd zonder gereedschap.
Ze zijn te vergrendelen en wegen 3,6 kg.

Deze dwarsdragers voldoen aan de strengste
veiligheidseisen van Honda. Ze zijn alleen te gebruiken
in combinatie met dakrails en hebben een maximale
laadcapaciteit van 75 kg of drie fietsen.
Set bestaat uit: dwarsdragers en opbergtas.
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FIETSENDRAGER VAN THULE

FIETSENDRAGER EASYFOLD

Neem uw fiets met u mee op deze
fietsendrager met antidiefstalslot en een
gebruiksvriendelijk, zelfstellend frame
(maximaal drie fietsen).

Gemaakt door Thule, gecertificeerd door Honda. Deze
Easyfold-fietsendrager is precies wat de naam zegt: makkelijk
in te klappen voor vervoer en opslag. Hij kan twee fietsen
dragen, is eenvoudig te bevestigen, heeft een kantelfunctie
voor makkelijke toegankelijkheid tot de kofferbak en een
antidiefstalslot. Ook deze drager is voorzien van een 13-polige
aansluiting en vereist een 13-polige stekker.

DAKKOFFER 410 L VAN THULE
Deze stevige waterproof dakkoffer Thule Motion M, gecertificeerd door Honda, biedt
u 410 liter extra bagageruimte. De zwarte dakkoffer is voorzien van een Power-Click
systeem voor eenvoudige bevestiging en een antidiefstalslot en is aan beide kanten
te openen. De koffer is 175 cm lang, 86 cm breed en 46 cm hoog.
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INTERIEUR
& COMFORT

ILLUMINATION PACK
Het Illumination Pack geeft het interieur en het exterieur van de auto een sfeervolle look.
Pakketinhoud: blauw verlichte instaplijsten, blauwe sfeerverlichting voetruimte vooraan.
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ZIJWINDSCHERMEN
Deze zijwindschermen worden bevestigd aan de bovenkant
van de zijdeuren en buigen de luchtstromen soepel af.
Set bestaat uit: vier zijwindschermen.

TAPIJTEN ELEGANCE
Gemaakt in zwart en voorzien van het logo
van uw auto om de cockpit nog eleganter
te maken.
Set bestaat uit: set vloermatten vooren achteraan met dikke zwarte nubuck
afwerking en geweven CR-V-logo's.

RUBBEREN VLOERMATTEN MET
OPSTAANDE RAND VOORIN

RUBBEREN VLOERMATTEN MET
OPSTAANDE RAND ACHTERIN

Deze rubberen matten met opstaande
randen beschermen de voetenruimte voorin
en zijn voorzien van het CR-V-logo. Ze zijn
stevig en makkelijk te reinigen.
Set bestaat uit: twee matten voorin.

Deze rubberen matten zijn sterk en
duurzaam en voorzien van opstaande
randen, voor de perfecte bescherming
van de voetenruimte achterin tegen
slijtage. Ze zijn gemakkelijk te reinigen.
Set bestaat uit: twee matten achterin.
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TABLETSTEUN
Deze kantelbare tabletsteun is compatibel met elke
tablet met afmetingen tussen 7 en 11,6 inch.

KLEERHANGER

HONDA-KINDERZITJES

Dankzij de kleerhanger, die gemakkelijk
is vast te maken onder de hoofdsteun,
kunt u uw jas meenemen zonder te
kreuken.

De Honda-kinderzitjes zijn zeer veilig
en comfortabel. Ze zijn geschikt
voor kinderen tot 12 jaar. Twee
bevestigingsmogelijkheden zijn
beschikbaar: Isofix-systeem of bevestiging
met een 3-puntsveiligheidsgordel.
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T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E S
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TECHNISCHE GEGEVENS
Motor
Type

Cilinderinhoud (cm³)
Cilinderkop

Emissienorm

COMFORT

E LEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
CVT 7 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

1.498

1.498

1.498

1.498

1.498

1.498

4 Valves

4 Valves

4 Valves

4 Valves

4 Valves

4 Valves

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

Loodvrij (95)

Max. vermogen (kW / t/min)

127 @ 5.600

127 @ 5.600

127 @ 5.600 / 142 @ 5.600

127 @ 5.600 / 142 @ 5.600

142 @ 5.600

127 @ 5.600 / 142 @ 5.600

Max. vermogen (Pk / t/min)

173 @ 5.600

173 @ 5.600

173 @ 5.600 / 193 @ 5.600

173 @ 5.600 / 193 @ 5.600

193 @ 5.600

173 @ 5.600 / 193 @ 5.600

220 @ 1.900-5.000

220 @ 1.900-5.000

220 @ 1.900-5.000 /
243 @ 2.000-5.000

220 @ 1.900-5.000 /
243 @ 2.000-5.000

243 @ 2.000-5.000

220 @ 1.900-5.000 /
243 @ 2.000-5.000

9,2-9,3

9,2-9,3

9,8 / 9,5-10

9,8 / 9,5-10

9,5-10

9,8 / 9,5-10

211

211

208 / 200

208 / 200

200

208 / 200

Laag

198

200

212 / 259

213 / 260

266

216 / 265

Medium

154

156

167 / 183

168 / 184

189

171 / 188

Hoog

144

145

155 / 166

156 / 167

170

158 / 170

Extra Hoog

179

180

191 / 207

191 / 208

211

194 / 210

Gecombineerd

166

167

178 / 196

178 / 197

201

181 / 200

Soort brandstof

Prestaties

Max. koppel (Nm / t/min)
Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec)
Topsnelheid (km/u)
Geluidsniveau in wagen (dB)

Brandstofverbruik en emissiewaarden 1
gemeten volgens WLTP

(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

WLTP
CO2 emissie (g/km)

Brandstofverbruik (l/100 km)
Laag

8,8

8,8

9,4 / 11,4

9,4 / 11,5

11,8

9,5 / 11,7

Medium

6,8

6,9

7,4 / 8,1

7,4 / 8,1

8,3

7,6 / 8,3

Hoog

6,4

6,4

6,8 / 7,3

6,9 / 7,4

7,5

7,0 / 7,5

Extra Hoog

7,9

8,0

8,4 / 9,1

8,4 / 9,2

9,3

8,5 / 9,3

Gecombineerd

7,3

7,4

7,8 / 8,7

7,9 / 8,7

8,9

8,0 / 8,9

Stadsverkeer

169

169

175 / 197

175 / 197

197

175 / 197

Landelijk

128

128

137 / 141

137 / 141

141

137 / 141

Gecombineerd

143

143

151 / 162

151 / 162

162

151 / 162

NEDC 2.0
CO2 emissie (g/km)

Brandstofverbruik (l/100 km)
Stadsverkeer

7,4

7,4

7,6 / 8,6

7,6 / 8,6

8,6

7,6 / 8,6

Landelijk

5,6

5,6

6,0 / 6,2

6,0 / 6,2

6,2

6,0 / 6,2

Gecombineerd

6,3

6,3

6,6 / 7,1

6,6 / 7,1

7,1

6,6 / 7,1

Lengte (mm)

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

Breedte (mm)

1.855

1.855

1.855

1.855

1.855

1.855

Breedte inclusief buitenspiegels (mm)

2.117,2

2.117,2

2.117,2

2.117,2

2.117,2

2.117,2

Afmetingen

Hoogte incl. antenne (mm)

1.679

1.679

1.689

1.689

1.689

1.689

Wielbasis (mm)

2.663

2.663

2.662

2.662

2.662

2.662

Spoor voor (mm)

1.602

1.602

1.601

1.601

1.601

1.601

Spoor achter (mm)

1.630

1.630

1.629

1.629

1.629

1.629
208

Bodemvrijheid onbeladen (mm)

198

198

208

208

208

Aantal zitplaatsen (personen)

5

5

5

5

7

5

Draaicirkel (m) - Carrosserie

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Aantal stuurwielomwentelingen

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34
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TECHNISCHE GEGEVENS

COMFORT

ELEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
CVT 7 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats

Kofferbakvolume tot aan raam volgens VDA-norm (l)

561

561

561 / 561

561 / 561

150

561 / 561

Kofferbakvolume met neergeklapte achterbank,
tot onderkant raam volgens VDA-norm (l)

1.123

1.123

1.123 / 1.123

1.123 / 1.123

911

1.123 / 1.123

Kofferbakvolume met neergeklapte achterbank,
tot dak volgens VDA-norm (l)

1.756

1.756

1.756 / 1.756

1.756 / 1.756

1.486

1.638 / 1.638

57

57

57

57

57

57

1.501-1.523

1.501-1.523

1.573-1.680 / 1.598-1.705

1.573-1.680 / 1.598-1.705

1.598-1.705

1.573-1.642 / 1.598-1.705

2.150

2.150

2.150 / 2.350

2.150 / 2.350

2.350

2.150 / 2.350

627-649

627-649

470-577 / 645-752

470-577 / 645-752

645-752

508-577 / 645-752

1.150/1.100

1.150/1.100

1.150/1.300 / 1.150/1.300

1.150/1.300 / 1.150/1.300

1.150/1.300

1.150/1.300 / 1.150/1.300

2.000

2.000

2.000 / 1.500

2.000 / 1.500

1.500

2.000 / 1.500

Max. trekgewicht (ongeremd) (kg)

600

600

600 / 600

600 / 600

600

600 / 600

Max. kogeldruk (kg)

100

100

100 / 100

100 / 100

100

100 / 100

Max. daklast (kg)

75

75

75 / 75

75 / 75

75

75 / 75

Laadvermogen

Inhoud brandstoftank (l)

Gewicht 2
Leeggewicht (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg)
Max. trekgewicht (geremd) (kg)

UITRUSTING
Veiligheid
SRS airbag bestuurder
SRS airbag passagier met aan-uit schakelaar
Zijdelingse airbags (vooraan)
Gordijnairbags (vooraan en achteraan)
Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan
Anti-lock Braking System (ABS)
Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
Remassistentie (BA)
Stabiliteitssysteem (VSA)
TSA (Trailer Stability Assist),
antischaarsysteem aanhanger
Veiligheidsgordels vooraan met oprolmechanisme
met dubbele fase noodvergrendeling (ELR)
Veiligheidsgordels achteraan met oprolmechanisme
met noodvergrendeling (ELR)
ISOFIX-bevestigingssysteem
Waarschuwingssysteem voor bandendrukverlies
(DWS)
Hill Start Assist (HSA)
Emergency Stop Signal (ESS)
Agile Handling Assist (AHA)
Botsing- en letselbeperkend remsysteem
(Collision Mitigation Braking System)
Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW)
Rijstrookassistentie (LKAS)
Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW)
Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation)
Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
Adaptieve Intelligente Cruise Control
met snelheidsbegrenzer
Verkeersbordenherkenning (TSR)
Low Speed Following (enkel CVT)
Dode hoek waarschuwingssysteem
incl. uitparkeermonitor
Emergency Call (e Call)

♦ Standaarduitrusting

COMFORT

ELEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
CVT 7 Seats
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-/♦

-/♦

♦

♦
-/♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Fabrieksoptie - Niet beschikbaar

De gegevens over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het gewicht worden berekend conform de procedures omschreven in de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de rijstijl, het soort weg, de weers- en
verkeersomstandigheden, de algemene staat en het uitrustingsniveau van het voertuig kunnen de cijfers van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot afwijken van de officieel medegedeelde waarden. Gemeten op basis van de nieuwe
gestandaardiseerde WLTP (Worldwide Light Vehicle Test Procedure) meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
2
Het gewicht (gedefinieerd als de massa in gebruiksklare toestand) is dat van voertuigen met standaarduitrusting. Optionele uitrusting kan een gewichtsverhoging en een vermindering van het nuttig laadvermogen met zich
meebrengen. Het maximale trekvermogen is berekend op basis van het vermogen van het voertuig om te vertrekken op een weg met een hellingshoek van 12 procent ten opzichte van de zeespiegel en met twee passagiers van elk 75
kilo aan boord. Bij hoogtes boven de 1.500 meter kan het zijn dat het motorvermogen vermindert, net zoals het trekvermogen. Extra gewicht, bijvoorbeeld door meer passagiers of bagage, moet ook in rekening worden gebracht bij het
berekenen van het maximale trekvermogen.
1
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UITRUSTING
Beveiliging
Antidiefstalsysteem
Alarmsysteem
Centrale deurvergrendeling
met 2 afstandsbedieningen
Smart Entry & Start
Afdekscherm voor de bagageruimte

COMFORT

E LEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats
♦
♦

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
CVT 7 Seats
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
-

♦
♦
♦
♦
-

♦
♦
♦
♦/-/♦

♦
♦
♦
♦/-/♦

♦
♦
♦
♦

-/♦

♦

Interieur - bekleding
Stoffen interieur
Stoelbekleding in leder-uitvoering
Zilveren deurhandgrepen interieur
Lederen stuurwiel
Lederen knop versnellingspook
Verwarmd stuur
Interieur paneel met hout look afwerking

Functionaliteit en technologie
ECON modus
Intelligent Multi Info Display (i-MID)
Head-up Display
Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL)
Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
Elektrische handrem met Automatic Brake Hold
Auto start-stop
Schakelpeddels aan het stuur

♦
♦
♦
♦
♦/-

Comfort & gebruiksgemak
Automatische airco
Automatische dubbele zone airco
Airco achteraan
Regensensor (automatisch in- en uitschakelen
van de ruitenwissers)
Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen
van de koplampen)
Ontdooier ruitenwisser vooraan
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Parkeersensoren (voor- en achteraan)
Achteruitrijcamera
Elektrische ruiten (vooraan en achteraan)
Elektrisch bediende zijruiten vooraan
met neer- en opwaartsautomaat
Elektrisch bediende zijruiten achteraan
met neer- en opwaartsautomaat
Afstandsbediening zijruiten
Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening
Kantel - en telescopisch stuurwiel
Asferische buitenspiegels
Elektrisch verwarmbare en bediende buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels passagierszijde, automatische
kanteling bij achteruitrijden
Middenarmsteun voor, opklapbaar
Armsteun achteraan met bekerhouder
Make-up spiegels met zonneklep
Make-up spiegel (vooraan) met afdekking / verlicht
Brilhouder in dakconsole
Brilhouder in dakconsole met conversatiespiegel
12 volt stopcontact vooraan
12 volt stopcontact in centrale console
12 volt stopcontact (bagageruimte)
Handvrije elektrisch bedienbare achterklep
Bevestigingsogen in bagageruimte
Bestuurdersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar (8-voudig)
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare lendensteun

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

UITRUSTING
Comfort & gebruiksgemak
Opbergvak in rugleuning bestuurdersstoel
Opbergvak in rugleuning passagiersstoel
Passagiersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar
Pneumatische verstelbare lendensteun
passagiersstoel
Stoelverwarming (vooraan)
Stoelverwarming (achteraan)
Achterbank neerklapbaar (60/40) in één beweging

COMFORT

ELEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats
♦
♦
-

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manueel 5 Seats
♦
♦
-

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦
-

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
CVT 7 Seats
♦
♦
♦

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Seats
♦
♦
♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

-

-

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Interieurverlichting
Leeslampje (vooraan)
Leeslampje (achteraan)
Kofferbakverlichting
Verlicht handschoenenkastje
Instapverlichting
Sfeerlicht (dak)
Sfeerlicht (vooraan)

Audio & Communicatie
5¨ Audio scherm
Honda CONNECT
(touchscreen 7", AM/FM/DAB, internet radio,
AhaTM app integration, internet navigatie) 3
USB-ingang (iPod compatibel)
2x USB ingang (vooraan) 4
2x USB ingang (achteraan) 4
8 luidsprekers
9 luidsprekers (incl. subwoofer)
DAB Radio
Bluetooth® handsfree-systeem 5
Audiobediening aan het stuur

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

-

-

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

Exterieur
Geïntegreerde dakrails
Deurhandgrepen in carrosseriekleur
Glazen panoramisch dak met elektrisch bedienbaar
zonnescherm
Privacy glass
Haaienvin antenne
Achterspoiler

Koplampen
LED koplampen
Actieve bochtverlichting (Active Cornering Lights)
Automatische regeling lichtsterkte koplampen
(Highbeam Support System)
Koplampsproeiers
Mistlampen vooraan - halogeen
Mistlampen vooraan - LED
Combi LED lampen achteraan
LED dagrijlichten
"Follow me home" koplampen
(Coming Home/Leaving Home Function)

♦
♦

Velgen en banden
17” lichtmetalen velgen
18” lichtmetalen velgen
19” lichtmetalen velgen
Reservewiel

♦ Standaarduitrusting

♦

-

-

-

-

♦

♦

♦

♦

Fabrieksoptie - Niet beschikbaar

De verbinding die nodig is voor de applicatie AhaTM (vooral dan voor de internetradio) en de online-navigatie wordt tot stand gebracht via een wifi-verbinding of een mobiele wifirouter. Het gebruik van applicaties via Honda
CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. Enkel de iPhone 5 of meer recente modellen die onder iOS 8.4 (of een meer recente versie) werken zijn compatibel met Apple CarPlay®. We adviseren
om uw mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
4
Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
5
Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen, synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
3
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UW ACCESSOIRES
Personaliseer uw CR-V met originele Honda accessoires.

SPORT & DESIGN
BESCHRIJVING

SPORT & DESIGN
REFERENTIE

BESCHRIJVING

Aero Pack
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rally Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

Achterspoiler
08E0P-TLA-AER6P
08E0P-TLA-AER7P
08E0P-TLA-AER8P
08E0P-TLA-AERKP
08E0P-TLA-AERSP
08E0P-TLA-AERVP
08E0P-TLA-AERXP
08E0P-TLA-AERYP

Aerobumper vooraan
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rally Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

REFERENTIE

08P98-TLA-660
08P98-TLA-670
08P98-TLA-680
08P98-TLA-6K0
08P98-TLA-6S0
08P98-TLA-6V0
08P98-TLA-6X0
08P98-TLA-6Y0

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rally Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08F02-TLA-660
08F02-TLA-670
08F02-TLA-680
08F02-TLA-6K0
08F02-TLA-6W0
08F02-TLA-6V0
08F02-TLA-6X0
08F02-TLA-6Y0

Decoratie achterklep

08F52-TLA-600

18" lichtmetalen velg Emerald
18" lichtmetalen wielset Emerald

08W18-TLA-602
08W78-TLA-600K

19" lichtmetalen velg Galena
19" lichtmetalen wielset Galena

08W19-TLA-601
08W79-TLA-600K

Anti-diefstalmoeren - chrome
Anti-diefstalmoeren - zwart

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

Wieldopmoer - chrome
Wieldopmoer - zwart

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

Aerobumper achteraan
Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rally Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08P99-TLA-660A
08P99-TLA-670A
08P99-TLA-680A
08P99-TLA-6K0A
08P99-TLA-6S0A
08P99-TLA-6V0A
08P99-TLA-6X0A
08P99-TLA-6Y0A

Treeplanken
Treeplanken - zwart

08L33-TLA-600
08L33-TLA-600A

Spiegelkappen - Asphalt Silver

08R06-TLA-610

Sierlijsten zijkant - Asphalt Silver

08F57-TLA-600B
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INTERIEUR & COMFORT

INTERIEUR & COMFORT

BESCHRIJVING

REFERENTIE

BESCHRIJVING

REFERENTIE

Illumination Pack

08E0P-TLA-ILLU

Kit tablethouder

08U08-E6J-610C

Blauwe sfeerverlichting voorin

08E10-TLA-600

Deurdrempellijst

08E12-TLA-610C

Standaard vloermatten

08P14-TLA-610

Verlichte deurdrempellijsten (Blauw)

08E12-TLA-610A

Elegance vloermatten

08P15-TLA-620

Laaddrempellijst

08F07-TLA-600

Rubberen matten vooraan
Rubberen matten achteraan

08P18-TLA-610
08P19-TLA-610

Multi-utility opbergzak

08MLW-UTI-FRBAG

Zijwindschermen

08R04-TLA-600

Armsteun opbergkoffer

08MLW-UTI-RRBAG

Kit kleerhanger

08U08-E6J-610D

Kinderzitje Groep 0+ iSize

08P90-TLA-600

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer
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INTERIEUR & COMFORT

BESCHERMING & VEILIGHEID

BESCHRIJVING

REFERENTIE

BESCHRIJVING

Basis kinderzitje Groep 0+ iSize

08P90-TLA-600A

Convenience Pack

Kinderzitje Groep 1 iSize

Kinderzitje Groep 2+3 Kidfix XP SICT

08P90-TLA-600B

REFERENTIE

Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rally Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08E0P-TLA-C0N60
08E0P-TLA-C0N70
08E0P-TLA-C0N80
08E0P-TLA-C0NK0
08E0P-TLA-C0NS0
08E0P-TLA-C0NV0
08E0P-TLA-C0NX0
08E0P-TLA-C0NY0

Mistlampen vooraan (MT)
Mistlampen vooraan (CVT)

08V31-TLA-600MT
08V31-TLA-600AT

08P90-T7S-601

Flankbeschermers
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Lunar Silver Metallic
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Cosmic Blue Metallic
Platinum White Pearl
Rally Red
Premium Crystal Red Metallic
Premium Agate Brown Pearl

08P05-TLA-660A
08P05-TLA-670A
08P05-TLA-680A
08P05-TLA-6K0A
08P05-TLA-6S0A
08P05-TLA-6V0A
08P05-TLA-6X0A
08P05-TLA-6Y0A

Spatlappen voor en achter

08P00-TLA-600

Instapverlichting

08V27-TLA-600

TRANSPORT

TRANSPORT

BESCHRIJVING

REFERENTIE

BESCHRIJVING

REFERENTIE

Laaddrempelbeschermer

08P01-TLA-600

Bagagenet

08L96-TLA-600

Afdekhoes voorruit

08P38-TLA-600

Kofferbakberschermer

08U45-TLA-600

Gevarendriehoek

08M09-SMG-600

Kofferbakberschermer
(intensieve belasting)

08U45-TLA-600B

Hondenrek

08U35-TLA-600

Fluorescerend hesje (verpakt per 10)

08YAA-9R6-601

Eerstehulpkit (verpakt per 10)

08Z25-9R6-601

Kofferbakverdeler

08L62-TLA-600A

Cargo Pack

08E0P-TLA-CARGP

Ski- en snowboardbevestiging

08L03-TA1-600G

Koffermat

08P11-TLA-610

Adapter 13 pins naar 7 pins

08L91-EG6-601

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer
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TRANSPORT

TRANSPORT

BESCHRIJVING

REFERENTIE

BESCHRIJVING

REFERENTIE

Vaste trekhaak
met 13 pins kabelboom

08L90-TLA-600KF

Dakdragers

08L02-TLA-600

Intrekbare trekhaak
met 13 pins kabelboom

08L92-TLA-600KD

Thule dakfietsendrager
(max. 3 fietsen)

08L07-E09-600A

Afneembare trekhaak
met 13-polige trekhaakkabelboom

08L92-TLA-600KR

Thule fietsendrager - Coach

08L14-E09-C00

12V accudraad

08L91-TLA-L00T

Thule fietsendrager - EasyFold

08L14-E09-E00

Dwarsdragers (incl. opbergtas)

08L04-TLA-600

Thule dakkoffer 410L

08L20-E09-M20

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer
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JAAG UW
DROMEN NA

Dromen kunnen veel invloed hebben.
Ze sporen u aan om meer te bereiken, om
nieuwe ideeën en technologieën te verkennen
en om nieuwe probleemoplossende manieren te
verzinnen. Onze droom van een betere wereld leidde tot
een humanoïde robot ASIMO genaamd, lanceerde de HondaJet
en bood inspiratie voor de creatie van een aantal van de meest
populaire motorfietsen ter wereld. Al onze ervaring en alle kennis die
we elke dag opnieuw verzamelen op elk gebied, gebruiken we telkens
weer voor elk van onze ontwerpen, zoals in ons nieuwe SUV aanbod.
De afgebeelde modellen zijn de CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in carrosseriekleur Premium Crystal
Red Metallic en de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.
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STEL UW EIGEN HONDA SAMEN
MET DE NIEUWE

CAR
CONFIGURATOR
www.honda.be - www.honda.nl
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Afgebeeld model: CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.
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Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01
Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU.
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

BRCRVNL180901

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen
dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding
worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten
dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.

