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NAUWKEURIG ONTWORPEN 
VOOR EEN AFWISSELEND LEVEN

De stoere nieuwe HR-V geeft u meer. Op stijlvolle, veelzijdige en 
praktische wijze levert hij een multidimensionale rijervaring, met weinig 
compromissen en met veel plezier. Dankzij het mooie lijnenspel van een 
coupé, de functionele ruimte en robuustheid van een SUV, is dit een 
auto die uw afwisselende levensritme kan bijhouden.
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Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive in White Orchid Pearl.
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Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive in White Orchid Pearl.

STOER EN BEELDSCHOON 
STRAK DESIGN  

Een passie voor design. De moderne gestalte van de HR-V vangt 
blikken en verovert harten. Met zijn robuuste verschijning en sportief 
profiel is deze auto prachtig om te zien en een genot om in gezien te 
worden. Waar u ook rijdt, en of u nu een weekendje eropuit trekt of met 
vrienden hebt afgesproken in de stad, de HR-V valt nooit uit de toon. 

Over alles is grondig nagedacht. De kleine details maken echt een 
verschil, zoals de verzonken deurgrepen en het speciale design van de 
achterramen. Dit is een auto met een functionele look, met zijn opvallende 
lichtclusters en onderscheidende afgeronde lijnen, de sportieve 
achterklepspoiler in carrosseriekleur en de stijlvolle dakrails. En met het 
glazen panoramadak van de HR-V, dat ook open kan, is naar buiten 
kijken net zo indrukwekkend als het bekijken van de binnenkant. 



Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive in White Orchid Pearl. 



GOEDE LOOKS 
DIE DE AANDACHT TREKKEN

Design waarmee u opvalt. De looks van de HR-V zijn niet alleen mooi om 
te zien, maar ook functioneel. Alle details dienen een doel. De scherpe lijnen 
zijn zo ontworpen dat ze de auto aerodynamischer en zuiniger maken. 

Maar als het om stijl gaat, doen we niet zuinig. Designdetails zoals de 
afgeronde voorgrille en de strakke profiellijnen zorgen ervoor dat de 
HR-V een goed figuur slaat, ook als hij stilstaat. Hij is wendbaar en 
tegelijkertijd stevig. Details zoals de vloeiende lagere carrosseriedelen en 
onderscheidende bumpers geven hem een robuust uiterlijk. Tel daarbij de 
verfijnde en plezierige rijeigenschappen en het lage brandstofverbruik op en 
het is duidelijk: de HR-V doet wat hij belooft. 
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Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive met handgeschakelde transmissie en Honda CONNECT.



GROOT DENKEN
MAAKT ALLES MAKKELIJKER 

Vormgegeven rondom u, de bestuurder. Als 
u uw ogen op de weg moet houden, is het fijn te 
weten dat u alles bij de hand heeft. We hebben de 
bestuurdersruimte van de HR-V intuïtief vormgegeven, 
zodat alles zich daar bevindt waar u het nodig heeft. 
Het stijlvolle dashboard beschikt over de nieuwste 
technologieën, maar is toch ongelooflijk eenvoudig in 
gebruik. Samen met het nieuwe Honda CONNECT-
entertainmentsysteem met touchscreen is ervoor 
gezorgd dat u altijd alles onder controle heeft.

Ook andere functies bevinden zich bij de hand. Dankzij 
de dubbele climate control geniet niet alleen u, maar 
ook uw passagiers van comfort tijdens een lange reis. 
De elektrisch verstelbare buitenspiegels, elektrisch 
bedienbare ramen en verwarmbare voorstoelen zorgen 
voor nog meer comfort in de HR-V. 

Audiobediening aan het stuur Smart Keyless Entry  
and Start 
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GENIET VAN DE RUIMTE
BEMIN DE FLEXIBILITEIT

1026 liter bagageruimte
Aanpasbaar, flexibel en ruim. 

10
MAGIC 
SEATS

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive met handgeschakelde transmissie  
en glazen panoramadak. 

Ontworpen om zich op uw leven af te 
stemmen. De HR-V past zich aan uw leven 
aan. Hij geeft u niet alleen heel veel ruimte, maar 
vooral ook heel veel praktische ruimte. Door de 
centraal geplaatste brandstoftank is de koffer 
ruimer en is er ook plaats voor de innovatieve 
Magic Seats van Honda. 

De 60:40 deelbare Magic Seats passen zich 
moeiteloos aan. De achterbank kan op vele 
verschillende manieren worden ingedeeld. 
Met één simpele beweging kunnen de 
stoelen worden opgeklapt in de richting van 
de hoofdsteunen, zodat er een hoge ruimte 
ontstaat achter de voorstoelen. 

De kofferruimte is ook ruim, met een inhoud 
van 448 liter als de achterbank in gebruik is, en 
1026 liter tot aan het raam als de achterbank 
is neergeklapt. Dankzij de grote opening en 
lage laadhoogte is de bagageruimte snel en 
makkelijk toegankelijk. Binnen de kortste tijd van 
geparkeerd naar geladen.

Maar niet alleen de stoelen zijn magisch. Ook 
het feit dat de HR-V de comfortabele been- en 
hoofdruimte biedt die vaak alleen in grotere 
auto’s te vinden is, is een goocheltruc op zich. 
Het ruimtelijk gevoel wordt nog versterkt door 
het glazen panoramadak, dat u kunt openen om 
frisse lucht en licht naar binnen te laten. 



*Dataverbruikskosten en roamingkosten kunnen voortkomen uit het gebruik van toepassingen met Honda CONNECT. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele telefoonabonnement te raadplegen. 
**Alleen standaard beschikbaar op de Executive uitvoering. 
***Deze functie kan alleen worden gebruikt als de auto stationair loopt.
**** Deze functie is alleen beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLink™. Met deze technologie kan de gebruiker het scherm van zijn smartphone 

weergeven op het touchscreen en zo toegang verkrijgen tot de toepassingen  op zijn smartphone.
ΔHFT-compatibiliteit kan variëren. 

GARMIN NAVIGATIE 
Garmin PhotoReal™ geeft kruispunten weer 
met fotorealistische afbeeldingen, en afritten 
met een pijl die de rijstrook aanwijst. Het 
systeem bevat daarnaast routevoorspelling, 
actuele verkeersvermijdingsopties, weergave 
van de maximumsnelheid, 3D-gebouwen, 
terreinzicht en nog veel meer.

GEPERSONALISEERD HOMESCHERM 
Geef Honda CONNECT een persoonlijk 
tintje door uw favoriete foto te uploaden als 
achtergrond. Het scherm kan naar wens 
worden aangepast.

AHA™
Via de Aha™ app kunt u verbinding maken met 
internetradio, uw Facebook™- en Twitter™-
accounts en restaurants en hotels in de buurt 
zoeken.

BLUETOOTH® HANDSFREE TELEFOON∆

Gebruik het intuïtieve touchscreen om toegang 
te krijgen tot alle contacten in uw mobiele 
telefoon.

VERBONDEN BLIJVEN
VOLOP ENTERTAINMENT

De HR-V beschikt over het nieuwe Honda CONNECT 
audio- en informatiesysteem. Met dit systeem blijft u altijd 
verbonden met alles in het leven waar u van houdt, zoals uw 
favoriete muziek en uw vrienden.

Honda CONNECT zorgt ervoor dat u onderweg uitstekend 
verbonden blijft via Wifi tethering* of een mobiele Wifi-
router. Het Honda CONNECT 7” touchscreen kunt u een 
persoonlijk tintje geven met uw favoriete foto’s. Uw gewenste 
soundtrack selecteert u heel eenvoudig met DAB** en Aha™ 
radio. U kunt naar uw favoriete online muziekdiensten en 
radioprogramma’s van over de hele wereld luisteren, zoals 
het nieuws, weerberichten, sportverslaggeving, podcasts en 
luisterboeken.

Via Bluetooth® kunt u uw smartphone verbinden met het 
handsfree telefoonsysteem in de auto. Daarnaast is het 
mogelijk om op het internet te surfen*** op uw touchscreen. 
De bekroonde satellietnavigatie van Garmin is verkrijgbaar als 
optie in Honda CONNECT en beschikt over een eenvoudig 
iconenmenu. Hiermee heeft u toegang tot de actuele 
verkeersinformatie en ziet u wat de maximumsnelheid is 
van de weg waarop u rijdt. U geniet bovendien van gratis 
kaartupdates en Honda CONNECT is ook compatibel met 
MirrorLink™****. 
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Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive in White Orchid Pearl met handgeschakelde transmissie en Honda CONNECT.



Kom tot rust na een drukke dag. Ontspan. We hebben het ruime 
interieur van de HR-V zo ontworpen dat het echt een prettige plek is om 
tijd door te brengen. Misschien gaat u alleen maar even de wekelijkse 
boodschappen doen, maar dat betekent niet dat u dat niet in alle ruimte 
en stijl kunt doen. Het royale interieur is voorzien van hoogwaardige 
details zoals verchroomde deurgrepen en een lederen stuur en 
versnellingspook, waardoor de HR-V een eersteklas gevoel geeft. 

Ruimte wordt vaak gezien als de ultieme luxe. De nieuwe HR-V laat de 
bestuurder en passagiers in een stille, comfortabele en ruime omgeving 
reizen. Er is meer dan genoeg ruimte achterin, waardoor die lange ritten 
een stuk korter lijken.

AANGENAAM COMFORTABEL 
WE HEBBEN OVERAL AAN GEDACHT
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Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive in White Orchid Pearl. 



Start-stopknop 

ECON-knop 
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OVERVLOEDIGE PRESTATIES
ZUINIG IN VERBRUIK

Geavanceerde technologieën die 
u een geweldige en zeer efficiënte 
rijervaring bieden. Dit heeft alles te maken 
met onze nieuwe motoren en technieken, 
die garanderen dat u nergens hoeft op in 
te leveren. Kies voor de responsieve en 
efficiënte 130 pk 1.5 i-VTEC benzinemotor of 
voor de 120 pk 1.6 i-DTEC. Beide motoren 
zijn verkrijgbaar met handgeschakelde 
6-versnellingsbakken voor een verfijnde en 
soepele rijervaring.

Daarnaast is de nieuwe 1.5-liter i-VTEC 
verkrijgbaar met een CVT automatische 
transmissie, die garant staat voor een 
optimaal motorvermogen passend bij uw 
snelheid. Het resultaat is een vloeiende en 
comfortabele rijervaring. Met de beperkte 
uitstoot van schadelijke gassen als extra 
voordeel is de HR-V niet alleen responsief 
maar ook verantwoordelijk.

Alle motoren zijn voorzien van een start-
stopfunctie, die de motor uitschakelt als u 
tot stilstand komt. Hij start weer automatisch 
zodra u een versnelling kiest en helpt u zo een 
lage CO2-uitstoot van 104 g/km te realiseren. 

Door op de ECON-knop te drukken, kunt 
u nog zuiniger rijden. Eenmaal geactiveerd 
worden de transmissie en de motor optimaal 
ingesteld om brandstof te besparen. Zo 
reageert bijvoorbeeld het gaspedaal op een 
mildere manier, waardoor minder vermogen 
en koppel vrijkomt en wordt de airconditioning 
zo ingesteld dat die in een economisch 
vriendelijkere modus gaat opereren. U zult het 
verschil wellicht niet direct merken, maar wel 
als u minder vaak een tankpauze hoeft in te 
lassen.



BRIGHT AND MODERN

Wij denken dat ongelukken het beste voorkomen 
kunnen worden door deze steeds een stap voor te 
zijn. Daarom bieden wij u onze technologieën in het 
Advanced Driving Assist Systeem. Deze helpen de 
bestuurder door als extra sensoren te fungeren, die 
waarschuwingen geven en reageren als dat nodig is.

Het City-Brake Active System bijvoorbeeld, dat 
standaard is op alle uitvoeringen, houdt langzaam 
rijdend verkeer voor uw auto in de gaten en 
waarschuwt u voor een botsing. Hierdoor heeft u 
voldoende tijd om actie te ondernemen en wordt 
zelfs een noodremingreep gedaan om de snelheid 
zoveel mogelijk te verlagen als u geen actie 
onderneemt. 

Ons Lane Departure Warning* alarm waarschuwt 
u als uw HR-V van de rijstrook afwijkt zonder dat 
u richting aangeeft en de slimme Forward Collision 
Warning* bewaakt het gebied rondom de auto om 
u te helpen aanrijdingen te voorkomen en iedereen 
meer veiligheid te bieden.

1:  Tijdens het rijden in de bebouwde kom met een 
snelheid van 5-32 km/u houdt dit systeem de afstand 
tussen u en uw voorligger in de gaten, zodat het risico op 
een aanrijding beperkt wordt.

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM
(STAD-NOODREMASSISTENTIESYSTEEM)

2:  Als u te dicht bij uw voorligger komt, geeft de HR-V 
u een hoorbare en zichtbare waarschuwing via het i-MID 
scherm. 

3:  Als u nog steeds niet reageert, en het risico op een 
aanrijding groot is, kan het City-Brake Active System 
automatisch een noodremingreep doen om de snelheid 
zoveel mogelijk te verlagen. Onder goede rijomstandigheden 
kan dit zelfs een aanrijding volledig voorkomen. 

TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM* 
(VERKEERSBORDENHERKENNING)

EXTRA SLIM 
EXTRA VEILIG 

LANE DEPARTURE WARNING* 
(WAARSCHUWINGSSYSTEEM VERLATEN RIJBAAN)

Als er een wegmarkering wordt waargenomen en de 
auto van de huidige rijstrook afwijkt zonder dat u richting 
aangeeft, brengt Lane Departure Warning u hiervan op de 
hoogte door middel van hoorbare en zichtbare signalen.

Iedereen wil zijn gezin beschermen. 

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER*

Stelt automatisch de maximumsnelheid in die de 
verkeersbordenherkenning waarneemt.

Als de intelligente snelheidsbegrenzer is geactiveerd, 
rijdt de auto op normale wijze maar kan de 
maximumsnelheid niet worden overschreden, tenzij 
de bestuurder het systeem uitschakelt. 

HIGHBEAM SUPPORT SYSTEM*
(GROOTLICHTONDERSTEUNINGSSYSTEEM)

Het grootlichtondersteuningssysteem beoordeelt de 
rijomstandigheden en schakelt automatisch tussen 
groot licht en normale verlichting.

Verkeersbordenherkenning 
herkent verkeersborden tot een 
afstand van 100 meter ver en 
geeft deze informatie aan de 
bestuurder door via het het i-MID 
scherm terwijl u ze voorbijrijdt. 
Er kunnen twee verkeersborden 
tegelijkertijd worden weergegeven.

FORWARD COLLISION WARNING*
(WAARSCHUWINGSSYSTEEM FRONTALE BOTSING) 

Als de camera aan de voorkant een auto waarneemt, 
waarschuwt het systeem u voor een aanrijding zodat u de 
tijd heeft om adequaat te reageren.

*Alleen beschikbaar op de Elegance en Executive uitvoeringen.

17
VEILIGHEID





ONTWORPEN
VOOR UW VEILIGHEID

De veiligheid van uw passagiers 
en andere weggebruikers is 

altijd een van onze belangrijkste 
aandachtspunten. Daarom 

hebben we de nieuwe HR-V 
van heel veel geavanceerde 

technologieën voorzien, waarvan 
de meeste standaard zijn voor 

verschillende uitvoeringen. 

SRS-AIRBAGS VOOR BESTUURDER EN PASSAGIERS
Voor maximale bescherming beschikken de airbags 

voorin over een tweetrapsontplooiing, zodat het moment 
en de kracht van activering kunnen worden aangepast 
aan de ernst van de aanrijding. De gordijnairbags aan 

de zijkant beschermen de bestuurder en de passagiers 
voor- en achterin bij een aanrijding van opzij, waarbij ze 

samenwerken met de 3-puntsgordel. 

ANTIWHIPLASH-HOOFDSTEUNEN VOORAAN
Bij een aanrijding houden de hoofdsteunen en 

gordels de inzittenden veilig en stevig  
op hun plek. 

VEHICLE STABILITY ASSIST
Bewaakt alle vier wielen afzonderlijk en berekent de 

precieze hoeveelheid vermogen of remkracht die nodig 
is om de controle terug te krijgen bij verlies van grip. 

Onder gladde omstandigheden regelt dit systeem de 
hoeveelheid motorkoppel en remkracht per wiel, zodat 
de snelheid wordt verlaagd tot een punt waarop veilig 

en stabiel verder kan gereden worden.
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BRAKE ASSIST 
Brake Assist helpt het voertuig sneller tot 
stilstand te brengen in een noodsituatie.

NOODSTOPSIGNAAL
Het noodstopsignaal laat de alarmlichten 
snel knipperen als u hard op de rem moet 
trappen, zodat bestuurders achter u 
gewaarschuwd worden. Hierdoor neemt het 
risico op een kop-staartbotsing af.

HILL START ASSIST
Hill Start Assist voorkomt achteruitrollen als 
u de auto start op een helling. Met behulp 
van een hellingsensor wordt de remdruk 
gereguleerd, zodat de auto stationair blijft 
draaien gedurende 1½ seconde nadat u het 
rempedaal loslaat.



UW HR-V
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†Gebruik altijd de aanbevolen usb-flashgeheugenkaart. Sommige usb-geheugenkaarten werken niet in dit audiosysteem.

Comfort
1.6 i-DTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.5 i-VTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Standaarduitrusting:

Airbags (vooraan, achteraan, zijdelingse)
Actieve hoofdsteunen vooraan
Anti-lock Braking System (ABS)
Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
Remassistentie (BA)
Stabiliteitssysteem (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Waarschuwingssysteem voor bandendrukverlies 
(DWS)
Actief stadremsysteem (CTBA)
Afdekscherm voor de bagageruimte (Soft)
Centrale deurvergrendeling met 2 
afstandsbedieningen 
Stoffen interieur
ECON modus
Multi Info Display (MID)
Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL)
Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
Auto Start/Stop
Automatische airco
Elektronische handrem
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van 
de koplampen)
Elektrische ruiten (vooraan en achteraan)
In de hoogte en in de diepte verstelbaar stuur
Elektrisch verwarmbare en bedienbare 
buitenspiegels
Bestuurdersstoel manueel in de hoogte 
verstelbaar
Verwarmbare stoelen (vooraan)
Magic Seats
Verlichting bij het uitstappen (voor en achter)
Radio-CD speler
AUX-USB-ingang†

4 luidsprekers

Audiobediening aan het stuur
Bluetooth®

Haaienvin antenne
Dakspoiler in koetswerkkleur
Koplampen halogeen
Dagrijlichten (halogeen)
“Follow me home” koplampen  
(Coming Home/Leaving Home Function)
16” lichtmetalen velgen
Bandenreparatiekit

BLUETOOTH® HANDSFREE TELEFOONSYSTEEM AUTOMATISCHE AIRCO
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Cruisecontrol met 
snelheidsbegrenzer

Met de elektronische 
cruisecontrol kunt u een 
stabiele cruisesnelheid 
aanhouden, wat vooral tijdens 
lange ritten erg aangenaam is.

Automatische verlichting

De lampen gaan automatisch aan 
als er onvoldoende licht is.

Automatische climate control A/C  

Climate control houdt automatisch een 
ingestelde temperatuur aan.

Elektrisch bedienbare 
en verwarmbare 
buitenspiegels

Makkelijk naar wens aan 
te passen en op koude 
dagen snel ijsvrij.

Verwarmbare stoelen (vooraan)  

Zowel de bestuurdersstoel als die 
van de passagier beschikken over 
tweefaseverwarming.

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Comfort in Ruse Black Metallic.



HONDA CONNECTPARKEERSENSOREN

Elegance
1.6 i-DTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.5 i-VTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie

Bijkomende uitrusting  
ten opzichte van Comfort:

Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW)
Herkenning van verkeersborden (TSR)
Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
Rijstrookassistent (LDW)
Alarmsysteem
Hard afdekscherm voor de bagageruimte
Lederen stuur
Lederen knop versnellingspook
Automatische dubbele zone airco
Regensensor (automatisch in- en uitschakelen 
van de ruitenwissers)
Parkeersensoren (vooraan en achteraan)
Afstandsbediening zijruiten
Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Parkeerfunctie buitenspiegel rechts
Armsteun achteraan
Bodemvak
Honda CONNECT  
(touchscreen 7”, AM/FM, internet radio, AhaTM 
app integration*, internetbrowser*)
2x USB ingang, 1x HDMI ingang† 
6 luidsprekers
Automatische regeling lichtsterkte koplampen 
(Highbeam Support System)
Mistlichten vooraan
16” lichtmetalen velgen
SchakelpeddelsΔ

Optie:
Honda CONNECT met navigation Garmin en 
CD-speler (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, internet 
radio, AhaTM app integration*, internetbrowser*)

* 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. Let op: Honda CONNECT is ook compatibel met MirrorLinkTM (deze functie is alleen beschikbaar als 
de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLinkTM).

ΔAlleen beschikbaar in combinatie met 1.5 i-VTEC en CVT.
†Gebruik altijd de aanbevolen usb-flashgeheugenkaart. Sommige usb-geheugenkaarten werken niet in dit audiosysteem.



Alarmsysteem

Ontwikkeld om uw HR-V 
optimaal te beveiligen.

Mistlichten vooraan

Leveren extra licht bij 
slecht zicht, zodat rijden 
makkelijker en veiliger 
wordt.

Automatische dubbele 
climate control A/C

Climate control houdt automatisch 
een ingestelde temperatuur aan, 
met afzonderlijke bediening voor 
bestuurder en passagier.
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Parkeersensoren

Parkeersensoren aan voor- en achterkant 
maken het gemakkelijker om in krappe 

ruimtes te parkeren. Een pieptoon wordt 
steeds indringender naarmate u dichter 

bij een object in de buurt komt.

Ruitenwissers met 
regensensor 

De ruitenwissers worden 
automatisch geactiveerd als 
er vocht wordt waargenomen 
op de voorruit, en passen 
hun snelheid aan indien 
nodig.

Lederen stuur 

Geeft uw HR-V een  
luxueuze uitstraling.

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Elegance in Morpho Blue Pearl. 



Executive
1.6 i-DTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.5 i-VTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie

Bijkomende uitrusting  
ten opzichte van Elegance:

Smart Entry & Start
Zetelbekleding in stof-/lederuitvoering
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Hard afdekscherm voor de bagageruimte
Achteruitrijcamera
Bestuurders- en passagiersstoel manueel in de 
hoogte verstelbaar
Honda CONNECT met navigation Garmin en 
CD-speler (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, internet 
radio, AhaTM app integration*, internetbrowser*)
Privacy Glass - achteraan
Deurhandgrepen in Premium Satin Finish
Panoramisch kantel-/schuifdak, elektrisch 
bediend
Dakrails
LED koplampen
LED dagrijlichten
17” lichtmetalen velgen
SchakelpeddelsΔ

OPENGAAND GLAZEN PANORAMADAKNAVIGATIE

* 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. Let op: Honda CONNECT is ook compatibel met MirrorLinkTM (deze functie is alleen 
beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLinkTM).

ΔAlleen beschikbaar in combinatie met 1.5 i-VTEC en CVT.
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ALLE MODELLEN 

OP EEN RIJ 

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive in White Orchid Pearl. 

Privacyglas

Het privacyglas creëert 
een privéruimte en geeft 
een sportief randje aan uw 
HR-V.

Achteruitrijcamera

Gemonteerd in de achterklep geeft 
deze achteruitrijcamera u een 
helder zicht op wat zich achter u 
bevindt als u achteruitrijdt.

LED-koplampen en 
-dagrijverlichting 

Deze verspreiden een krachtig licht 
om rijden in het donker makkelijker 
te maken en geven uw HR-V een 
iconische en individuele look.

Dakrails

Ze zien er goed uit en zijn 
erg functioneel, net als de 
HR-V zelf.

Opengaand glazen 
panoramadak

Voor extra licht, frisse 
lucht en een gevoel van 
ruimte.

Smart Entry & Start

Met Smart Keyless Entry 
and Start kunt u de auto 
vergrendelen, ontgrendelen en 
starten terwijl de autosleutel 
nog in uw zak zit.



UW 
KLEUR

Of u nu kiest voor de zwarte stoffen 
bekleding of de hoogwaardige halflederen 
bekleding, uw HR-V zal er hoe dan ook 
geweldig uitzien én geweldig aanvoelen.

Van Morpho Blue Pearl tot Milano Red, er is altijd een kleur die perfect bij uw persoonlijkheid past.

Alabaster Silver Metallic

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

UW 
COMFORT

Het halflederen interieur is alleen beschikbaar op de Executive uitvoering. 

Het stoffen interieur is alleen beschikbaar op de Elegance en Comfort uitvoeringen. 



Crystal Black Pearl

Milano Red

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl
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BEKLEDING  
& KLEUREN 

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 Executive. 
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OPTIES & PAKKETTEN

UW 
OPTIES

Om alle verkrijgbare accessoires te bekijken, kunt u de accessoire-app downloaden op iTunes™ en Google Play™ ➞

CARGO
PACK
Een pakket met accessoires om de functionaliteit en 
de looks van uw kofferruimte nog beter te maken. 
Pakketinhoud:
Kofferbakbeschermer
Laaddrempelbeschermer
Kofferschaal met opbergelementen

ILLUMINATION
PACK
Dit pakket geeft het interieur een sfeervolle 
look en verhoogt het zicht aan de buitenkant 
van de auto. 
Pakketinhoud:
Instapverlichting
Verlichte dorpelsierlijst

Het Robust Pack geeft uw auto een 
sterker en krachtiger voorkomen. De 
accessoires hebben zowel een esthetische 
als een beschermende functie.

Pakketinhoud:
Lage sierlijst vooraan
Lage sierlijst achteraan
Lage zijsierlijst
Afbeelding is inclusief 18” lichtmetalen velg - Fortis

Met de originele accessoires van Honda kunt u uw HR-V 
personaliseren. Er zijn verschillende pakketten waaruit u 
kunt kiezen. Onze accessoires zijn niet alleen ontworpen en 
geproduceerd met dezelfde hoge eisen, maar sluiten ook perfect 
aan bij uw HR-V.

ROBUST
PACK



Dit accessoirepakket brengt accenten 
aan in de kleur Milano Red in de vorm van 
buitenspiegelkappen en 18” lichtmetalen 
velgen. Het geeft uw auto een speels, maar 
toch stijlvol uiterlijk.
Pakketinhoud:
Buitenspiegelkappen in Milano Red
18” lichtmetalen velg - Ignis

MILANO RED  
PACK

AERO  
PACK
Het Aero Pack geeft uw auto een extra verfijnde 
uitstraling. Het bestaat uit accessoires in 
bijpassende kleuren die de buitenkant van uw 
auto een andere look geven.
Pakketinhoud:
Aerobumper vooraan 
Aerobumper achteraan
Treeplanken
Afbeelding is inclusief 18” lichtmetalen velg - Fortis

Het Chrome Pack geeft uw auto een 
meer elegante uitstraling. Het bestaat uit 
verchroomde accessoires die de buitenkant 
van uw auto een andere look geven.
Pakketinhoud:
Bumpersierlijst vooraan
Bumpersierlijst achteraan
Dorpelsierlijst
Kentekensierlijst achteraan
Afbeelding is inclusief 18” lichtmetalen velg - Potis

CHROME
PACK

Een pakket stijlvol ontworpen accessoires die uw 
auto beschermen tegen modder, zand en krassen. 
Pakketinhoud:
Flankbeschermers
Dorpelsierlijst
Spatlappen voor en achter
Afbeelding is inclusief 18” lichtmetalen velg - Potis

CONVENIENCE  
PACK
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OPTIES & PAKKETTEN

VERLICHTE
LUIDSPREKERRING

KOFFERBAK-
BESCHERMER
MET OPBERG-
ELEMENTEN

Deze waterproof en antislip 
kofferbakbeschermer met 
opbergelementen, die perfect 
in uw koffer past, beschermt 
uw auto tegen vuil en krassen. 
Inclusief verdelers.

LAADDREMPEL-
BESCHERMER

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

AEROBUMPERS 
VOOR- EN ACHTERAAN

Versterk de dynamische looks van uw auto met deze aerobumpers 
voor de voor- en achterkant in bijpassende kleur of in mat zilver.

BUITENSPIEGEL-
KAPPEN

De perfect geïntegreerde 
buitenspiegelkappen geven uw auto 
een extra esthetische toets. Ze zijn 
beschikbaar in mat zilver en Milano 
Red.

Dit accessoire geeft het 
interieur van de auto een 
moderne en sfeervolle 
uitstraling. 

TABLET-
HOUDER

Om uw passagiers te vermaken, kunt u 
onze tablethouder aanschaffen. Dankzij 
de verschillende posities waarin de houder 
te plaatsen is, kunnen uw passagiers op 
comfortabele wijze een film kijken, hun 
e-mails lezen of spelletjes spelen.  

Breid de draagcapaciteit van uw auto 
uit met sterke en veilige dakdragers.

DAKDRAGERS  
EN TOEBEHOREN

Beschikbare toebehoren: 
Skikoffer
Dakkoffer
Ski- en snowboardsteunen
Fietsdaksteunen



BUMPERSIERLIJST 
VOORAAN

Dit verchroomde 
accessoire geeft de 
voorkant van uw auto 
een eleganter aanzien.

Met de afneembare trekhaak 
kunt u uw caravan of aanhang-
wagen trekken met een 
maximaal trekgewicht van 
1000 tot 1500 kg, afhankelijk 
van de motor. Er is ook een 
vaste trekhaak verkrijgbaar.

AFNEEMBARE
TREKHAAK

TREEPLANKEN Deze naadloos geïntegreerde treeplanken maken 
in- en uitstappen makkelijker. Ze zijn niet alleen 
functioneel, maar ook stijlvol.

INSTAP-
VERLICHTING

Deze LED-lichten onderaan de 
auto zorgen voor een betere 
visibiliteit, voor zowel bestuurder 
als passagier, bij het in en uit de 
auto stappen.

HONDA
3D-SOUND SYSTEM

Honda 3D-geluid: “Muziek klonk nog nooit zo levensecht” 
We willen allemaal dat de geluidssystemen in onze auto de 
muziek van onze favoriete artiesten natuurgetrouw ten gehore 
brengen. Door toevoeging van een compacte DSP (digital 
signal processing) unit aan het bestaande geluidssysteem 
in uw HR-V krijgt u het gevoel dat u zich in een concertzaal 
bevindt. 

AFDEKHOES 
VOORRUIT

Bescherm de voorruit en spiegels 
van uw auto tegen slecht weer 
door deze originele afdekhoes aan 
te brengen.

Om alle verkrijgbare accessoires te bekijken, kunt u de accessoire-app downloaden op iTunes™ en Google Play™ ➞

LICHTMETALEN
VELGEN

18" Potis lichtmetalen velg 18" Ignis lichtmetalen velg 18" Fortis lichtmetalen velg



Dromen kunnen veel invloed hebben. Ze sporen u aan om meer te bereiken, 
om nieuwe ideeën en technologieën te verkennen en om nieuwe manieren om 
problemen op te lossen te verzinnen. Ze kunnen de inspiratie vormen om een echte 
supercar te ontwerpen en te produceren, zoals de indrukwekkende nieuwe NSX, of 
de wens om de technologisch geavanceerde nieuwe CR-V te creëren.

Honda’s droom van een betere wereld voor alle mensen heeft het leven 
geschonken aan een mensachtige robot genaamd ASIMO, een hoge vlucht 
genomen met de HondaJet en een aantal van de populairste motorfietsen ter 
wereld voortgebracht. De kennis die we vergaren via alle dingen die we doen en 
alle dingen die we leren, stoppen we in alles wat we maken, net zoals de HR-V.

JAAG UW    
DROMEN NA

35
THE POWER  
OF DREAMS

De afgebeelde modellen zijn de CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive in Polished Metal Metallic en de NSX.  









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. 

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 standaardverkoopvoorwaarden 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 bijkomende 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 een van de getoonde kenmerken. 

Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Sphere Business Park - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Capronilaan 1 - 1119 NN Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01 


