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Verfijnd, onderscheidend en robuust: de stijlvolle nieuwe CR-V zit boordevol 
slimme ideeën en handige innovaties. Hij deelt uw avonturiersgeest en biedt u 
de flexibiliteit en vrijheid om op verkenning uit te gaan.

GEMAAKT VOOR 
AVONTUUR
BOORDEVOL INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN



0 3  :  D E S I G N  E X T E R I E U R

Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive in Passion Red Pearl, met het optionele Honda SENSING.



GEDURFD EN 
ONDERSCHEIDEND
DYNAMISCH DESIGN

De CR-V is een onderscheidende verschijning, met zijn krachtige en moderne vormgeving die versterkt wordt 
door zijn gedurfde dynamische grille, de afgeronde geïntegreerde koplampen en stijlvolle lichtmetalen velgen. 
Wat uw bestemming ook is - een bergweggetje of het centrum - u valt nooit uit de toon.



Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive in Passion Red Pearl.



GEAVANCEERD
STRAK EN STIJLVOL
Over de vloeiende lijnen van de CR-V is 
zorgvuldig nagedacht, zodat ze niet alleen het 
design, maar ook de prestaties versterken. Naast 
een strakke en dynamische uitstraling zorgen 
ze voor een efficiëntere luchtstroom, wat het 
brandstofverbruik beperkt.

Designkenmerken zoals de verchroomde decoraties 
en de beschermplaat achteraan geven de CR-V een 
eigen en functionele look. De afgeronde hoeken van 
de buitenspiegels passen goed bij het algehele design 
en verkleinen de dode hoeken rondom de auto. De 
indrukwekkende ramen bieden een geweldig goed 
zicht, zodat u niets over het hoofd ziet.

ELEKTRISCH BEDIENBARE 
ACHTERKLEP

Eén druk op de knop van 
de sleutel en de achterklep 
gaat open, nog een druk 
op de knop en hij gaat op 
soepele wijze weer veilig 
dicht.
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MOTORSTARTKNOP

De CR-V maakt het leven zelfs 
makkelijker voordat u instapt, 
want Smart Keyless Entry 
vergrendelt en ontgrendelt de 
deuren en start bovendien de 
motor  – zonder dat u naar uw 
sleutels hoeft te zoeken. 

Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive met automatische transmissie en zwart 
lederen interieur.

GOED  
UITGERUST
EN GOED UITGEDACHT
Verfijnd, ruim en intuïtief ontworpen.

De cockpit van de CR-V garandeert dat elk instrument daar 
geplaatst is waar u het nodig hebt; zo hebt u als bestuurder 
altijd de volledige controle. Het overzichtelijke en stijlvolle 
dashboard staat voor geavanceerde rijtechnologie op z’n 
simpelst, door essentiële informatie direct in het zicht te 
plaatsen, voor snelle leesbaarheid. 

Dit gemak wordt nog groter dankzij een intelligent-Multi 
Information Display (i-MID) dat nuttige informatie verschaft 
over uw reis, met intuïtieve bediening via knoppen op het 
lederen stuurwiel. Samen met het nieuwe Honda CONNECT 
touchscreen-entertainmentsysteem zorgt dit ervoor dat u 
alles onder controle hebt.
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ALTIJD EN OVERAL  
VERBONDEN
ALTIJD EN OVERAL VERMAAKT

We hebben een innovatief en intelligent stukje technologie ontwikkeld dat elke rit  
mooier maakt.  

De CR-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. En 
dat allemaal weergegeven op één centraal display met touchscreen, dat bediend kan worden op dezelfde 
wijze als uw smartphone.

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 AhaTM 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 5 jaar lang van gratis kaartupdates.
Honda CONNECT is ook compatibel met MirrorLink***.

GEPERSONALISEERD HOMESCHERM

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

BLUETOOTH™ HANDSFREE TELEFOON

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

GARMIN NAVIGATIE

Garmin PhotoRealTM geeft kruispunten weer met fotorealistische 
afbeeldingen van kruispunten, en afritten met een pijl die de rijstrook 
aanwijst. Het systeem bevat daarnaast routevoorspelling, actuele 
verkeersvermijdingsopties, weergave van de maximumsnelheid, 
3D-gebouwen, 3D-omgeving en meer.
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AHA™*

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

A U D I O  &  C O M M U N I C AT I E  :  1 0



Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive met beige lederen interieur.

COMFORT 
TOT IN DE DETAILS

Welkom in uw veilige haven te midden van een drukke wereld. 

Het ruime interieur van de CR-V is zo ontworpen dat het een rustige, prettige 
en ontspannen sfeer oproept. Een zeer prettige ruimte om in te reizen, als 
bestuurder en als passagier. 

Het zachte materiaal op de deurpanelen en het dashboard voegt extra kwaliteit 
toe. De verschillende soorten stoelbekleding, waaronder lederen bekleding 
in klassiek zwart of modern beige, bieden echt een gevoel van comfort. De 
elektrisch bedienbare lendensteun in de voorstoelen kan worden aangepast 
voor algeheel comfort onder het rijden. Het elektronische geheugen van de 
bestuurdersstoel onthoudt twee programmeerbare instellingen.

1 1  :  C O M F O R T  I N T E R I E U R

BESTUURDERSSTOEL MET 
GEHEUGEN

Biedt maximaal twee bestuurders 
de mogelijkheid om hun favoriete 
zitpositie op te slaan. 

VERWARMBARE VOORSTOELEN

Zowel de bestuurdersstoel als de 
passagiersstoel bevatten tweefase-
verwarming.
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*Inhoud gebaseerd op bagageruimte tot aan de ramen, met de bank neergeklapt.
Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive met beige lederen interieur.

ULTIEME

FLEXIBILITEIT

R U I M T E  I N T E R I E U R  :  1 4

Ontwikkeld met comfort en aanpassingsvermogen 
in gedachte, is de CR-V ontworpen met maximale 
ruimte en flexibiliteit. Onze ontwerpers begonnen aan de 
voorkant, waar ze meer beenruimte voor de bestuurder 
en voorpassagier creëerden en het zicht rondom 
verbeterden, zodat u comfortabeler en zelfzekerder 
achter het stuur zit.

De achterbank biedt, samen met de naar achter liggende 
rugleuning en afgeronde deurlijnen, meer ruimte voor uw 
passagiers om in te ontspannen. Het eindresultaat is een 
open en zeer flexibele ruimte die iedereen in staat stelt 
fris te arriveren, of de reis nu kort of lang is. 

De handige one-motion neerklapbare achterbank creëert 
in één beweging alle ruimte voor grote spullen. Door 
simpelweg aan elke hendel in de achterbank of aan de 
riem aan de zijkant van de passagiersstoel te trekken, klapt 
de achterbank soepel omlaag, waardoor er meteen een 
vlakke laadruimte ontstaat, met een royale inhoud van 
maximaal 1146 liter*.

De 60:40 deelbare achterbank wordt neergeklapt om een 
grote kofferruimte te creëren en de flexibiliteit te bieden om 
vele verschillende soorten spullen te vervoeren.

ONE-MOTION 
NEERKLAPBARE 

ACHTERBANK



GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIE
DAGELIJKSE EFFICIËNTIE
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De CR-V zit boordevol ideeën en baanbrekende technologieën, die 
samenwerken om de efficiëntie te verhogen. 

Neem bijvoorbeeld de nieuwe 1.6 i-DTEC motor die beschikbaar is op onze CR-V 
met vierwielaandrijving, met een vermogen van 160 pk en een koppel van 350 Nm. 
Zijn CO

2
-uitstoot bedraagt slechts 129 g/km met de handgeschakelde transmissie 

en slechts 134 g/km met de automatische transmissie. Voor u betekent dat meer 
vermogen en koppel als u dat nodig hebt, terwijl het brandstofverbruik laag blijft.

Een ander voorbeeld is het elektronisch gestuurde 4WD-systeem. Terwijl 
voorwielaandrijving de standaardmodus is voor normale rijomstandigheden, 
neemt de vierwielaandrijving van de CR-V het automatisch over bij waargenomen 
tractieverlies, veroorzaakt door natte, ijzige of gladde oppervlaktes. En omdat dit 
geüpgrade systeem het wegoppervlak altijd in de gaten houdt, zorgt het er op 
intelligente wijze voor dat de kracht alleen wordt overgebracht op de wielen die dat 
nodig hebben. Dat zorgt niet alleen voor een lager brandstofverbruik, maar ook voor 
grip en stabiliteit die vertrouwen wekken.

Een soepele vermogensafgifte is niet alleen de verantwoordelijkheid van de 
motor en het 4WD-systeem. Daarom hebben we de optie van een nieuwe 
9-traps automatische transmissie toegevoegd aan onze geavanceerde 1.6-liter 
dieselmotor. Dankzij de negen versnellingen is de juiste overbrengingsverhouding 
altijd beschikbaar, zodat versnellen en vertragen vloeiender verlopen, met optimale 
reactietijden van de motor, een lager brandstofverbruik en een lagere CO

2
-uitstoot.

9-TRAPS AUTOMATISCHE  
TRANSMISSIE

Soepele en efficiënte vermogensafgifte  
met sportieve ‘S’-stand.



Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive in Passion Red Pearl met het optionele Honda SENSING.



Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive in Passion Red Pearl met het optionele Honda SENSING.



GECHECKTE EN GETESTE

PRESTATIES

P R E S TAT I E S  :  1 8

Bij Honda laten we een motor op vol vermogen draaien. 
Niet een paar uurtjes, maar dagen achter elkaar. We 
laten hem afkoelen en we warmen hem weer op. Steeds 
opnieuw. 

Daarna halen we hem helemaal uit elkaar en controleren we elk 
onderdeel op een juiste werking. Gek? Misschien. Obsessief? 
Absoluut. Maar de resultaten spreken voor zich. De 155 pk 
2.0 i-VTEC benzinemotor beschikt over variabele klepbediening 
en Lift Control voor geoptimaliseerde output bij hoge toerentallen, 
en een laag brandstofverbruik bij lagere toerentallen. Deze motor 
is verkrijgbaar met een 5-traps automaat met 4WD, of met een 
handgeschakelde 6-versnellingsbak met de keuze uit een 2WD- 
of 4WD-aandrijving. 

Onze innovatieve 1.6 i-DTEC dieselmotoren bieden u een fijn 
afgestelde balans tussen prestaties en efficiëntie. Verkrijgbaar 
met een vermogen van 120 pk op de 2WD-versie en met een 
vermogen van 160 pk in combinatie met 4WD, bieden ze een 
lichter en meer wendbaar gevoel dan andere dieselmotoren,  
met een koppel van 350 Nm en een CO

2
-uitstoot van slechts 

115 g/km (versie 120 pk). De 9-traps automatische transmissie 
is beschikbaar met onze geavanceerde 4WD-technologie, terwijl 
de handgeschakelde 6-versnellingsbak wordt aangeboden op 
zowel de 2WD- als de 4WD-modellen. Wij denken dat de  
1.6 i-DTEC motor de toekomst kan zijn van de dieselmotor;  
we noemen dit Earth Dreams Technology.



ECON-KNOP

Om nog efficiënter te rijden en de uitstoot 
verder te beperken, hoeft u enkel op de 
ECON-knop te drukken.

DE CR-V DENKT 
EFFICIËNT 
CONTINUE CONTROLE VAN DE WEGOMSTANDIGHEDEN

De CR-V is uitgerust met Honda’s handige Eco Assist. 

Om zo efficiënt mogelijk te rijden en de uitstoot zoveel mogelijk te beperken, drukt u 
op de ECON-knop. Rijdt u vloeiend zonder snel op te trekken en hard te remmen, dan 
zal de snelheidsmeter groen oplichten; remt u hard of trekt u snel op, dan krijgt de 
snelheidsmeter een witte gloed.

De ECON-knop helpt u om zo zuinig mogelijk te rijden in verschillende situaties. Als 
de knop is ingedrukt, wordt het brandstofverbruik beperkt door de prestaties van de 
motortransmissie, airconditioning en cruisecontrol aan te passen, om het optimale uit 
uw brandstoftank te halen.

1 9  :  E F F I C I Ë N T I E

NB Deze foto is ter illustratie en kan afwijken, afhankelijk van motortype, transmissie en optionele technologieën die beschikbaar zijn voor de verschillende 
uitvoeringen. Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 2WD Elegance.





MOTION ADAPTIVE-EPS

Motion Adaptive-Electric Power Steering (MA-EPS) is een nieuw stukje technologie 
dat nauw samenwerkt met Vehicle Stability Assist (pagina 22); bij overstuur 
(bijvoorbeeld in de sneeuw of op een bevroren weg) verhoogt dit systeem de 
inspanning die nodig is om te sturen richting de binnenkant van de bocht en verlaagt 
het de inspanning om in de tegenovergestelde richting te sturen, waarbij het 
tegelijkertijd alleen op de buitenste wielen remkracht toepast. Met andere woorden: 
MA-EPS helpt u op een juiste en natuurlijke manier uit de situatie te rijden,  
met de volledige controle.

VOORSTOELEN MET WHIPLASHBEPERKING

ELEKTRONISCH GESTUURD 4WD-SYSTEEM

Realtime All Wheel Drive (AWD) met het Intelligent 
Control System geeft de CR-V volledig automa-
tische, vloeiende vierwielmogelijkheden in regen 
en sneeuw en op zandwegen en droog asfalt.

HILL START ASSIST

Hill Start Assist (HSA) voorkomt dat uw auto achteruitrolt 
als u wegrijdt op een helling. Door middel van een 
hellingsensor wordt de remdruk aangestuurd, waardoor de 
motor stationair draait gedurende 1½ seconde nadat u het 
rempedaal loslaat.

Bij een aanrijding worden de veren in de achterkant 
van de voorstoelen geoptimaliseerd zodat de stoelen 
de klap van de inzittenden meer gelijkmatig zullen 
absorberen. Op deze manier kan de ernst van een 
whiplashletsel geminimaliseerd worden.

EMERGENCY STOP SIGNAL

Emergency Stop Signal laat de alarmlichten snel flikkeren om 
bestuurders achter u te waarschuwen als u hard moet remmen, 
zodat de kans op een kop-staartbotsing afneemt.



VASTBESLOTEN OM 

UW VEILIGHEID 
TE GARANDEREN
Een aanzienlijke hoeveelheid complexe technologieën doet 
goed werk in de nieuwe CR-V om u en uw passagiers veilig 
te vervoeren. 

Honda bouwt de allerbeste veiligheidssystemen, waarvan de meeste 
standaard zijn in alle uitvoeringen. Van de Euro NCAP heeft de CR-V 
5 sterren gekregen, het maximaal haalbare in deze onafhankelijke 
crashtest. Intelligente technologieën zijn altijd druk bezig als u de 
CR-V bestuurt, en vaak merkt u niet eens dat ze er zijn, zelfs niet als 
u ze gebruikt. Het gaat allemaal om samenwerkende controle, waarbij 
alle veiligheidssystemen naadloos met elkaar samenwerken om de 
bestuurder continu te ondersteunen.

V E I L I G H E I D  :  2 2

Door het motorkoppel aan te passen en 
precies de juiste hoeveelheid remkracht over 
te brengen op de betreffende wielen, leidt 
Trailer Stability Assist de aanhanger weer in 
goede banen.

Tijdens het trekken van een aanhanger 
houdt Trailer Stability Assist (TSA) continu de 
beweging van de aanhanger in verhouding 
tot de CR-V in de gaten. Ziet het systeem te 
veel verschil (bijvoorbeeld bij zijwind of bij het 
wisselen van rijbaan), dan grijpt het in voordat 
er een gevaarlijke situatie ontstaat.

TRAILER STABILITY ASSIST

SRS AIRBAGS

Voor maximale bescherming maken de 
airbags vooraan gebruik van een tweefase 
inflator, zodat het moment en de kracht van 
opblazen kunnen variëren, afhankelijk van 
de ernst van de botsing. Gordijnairbags aan 
de zijkant beschermen de bestuurder en 
inzittenden voorin en achterin tijdens een 
aanrijding van opzij, waarbij ze samenwerken 
met de 3-punts Emergency Locking Retractor 
(ELR) veiligheidsgordels.

ACTIVE CORNERING LIGHTS∆

Hoe eerder u veranderingen ziet op de weg voor 
u, hoe eerder u daarop kunt reageren, vooral op 
donkere of slecht verlichte wegen. Het Active 
Cornering Lights systeem verlicht de bocht 
die u gaat inrijden, vanaf het moment dat u dit 
aangeeft of het stuurwiel draait.

HILL DESCENT CONTROL*

Hill Descent Control (HDC) zorgt 
voor een vloeiende en beheerste 
afdaling door slechts één druk 
op de knop, zonder dat de 
bestuurder het rempedaal hoeft 
aan te raken. Het systeem houdt 
de snelheid van de auto in de 
gaten als deze omlaag rijdt. Als 
de snelheid toeneemt zonder 
dat de bestuurder iets doet, zal 
het systeem automatisch een 
remingreep doen om de CR-V af 
te remmen.

AUTOMATISCH UITSCHAKELENDE KOPLAMPEN

Ook wel aangeduid als ‘thuiskomverlichting’: bij 
dit systeem blijven uw koplampen aan gedurende 
maximaal 60 seconden nadat u de motor hebt 
afgezet, zodat u ook ’s avonds ziet waar u loopt.

VEHICLE STABILITY ASSIST

Houdt alle vier wielen apart in de gaten en 
berekent de precieze hoeveelheid vermogen of 
remkracht die nodig is om de controle weer terug 
te krijgen als u grip verliest. Op gladde wegen 
stemt hij motorkoppel en remkracht af op elk 
wiel, en verlaagt hij de snelheid tot een snelheid 
waarmee u veilig kunt rijden.

*Alleen beschikbaar met automatische transmissie.
∆Alleen beschikbaar op Lifestyle- en Executive-uitvoeringen.



Iedereen wil zijn gezin beschermen.  
En omdat niemand dat beter begrijpt dan wij, bieden we u het 
Advanced Driving Assist pakket. Het City-Brake Active System† 
(stad-noodremassistentiesysteem), dat standaard is vanaf de 
Comfort-uitvoering, houdt het verkeer voor uw auto in de gaten 
en waarschuwt u voor een botsing met uw voorligger, zodat u 
voldoende tijd heeft om actie te ondernemen. Het systeem past 
zelfs noodremingrepen toe om de snelheid te verlagen als u niet 
reageert. U kunt extra gemoedsrust krijgen door te profiteren van 
onze meest geavanceerde technologieën, zoals Lane Departure 
Warning en de slimme Forward Collision Warning, die het 
gebied rondom de auto bewaakt om u te helpen aanrijdingen te 
voorkomen en iedereen veilig te houden.

Cross Traffic Monitor 
(uitparkeermonitor)

Als u achteruitrijdt, detecteert de Cross Traffic 
Monitor naderende voertuigen van beide kanten 
en waarschuwt de bestuurder voor dreigend 
gevaar. De waarschuwing verschijnt op het 
i-MID. 

Lane Departure Warning 
(waarschuwingssysteem verlaten 
rijbaan)

Als er wegbelijning wordt waargenomen en 
de auto hiervan afwijkt zonder dat er richting 
wordt aangegeven, brengt Lane Departure 
Warning u hiervan op de hoogte door middel 
van geluids- en zichtbare signalen. 

Highbeam Support System 
(grootlichtondersteuningssysteem)

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

ADVANCED DRIVING ASSIST PAKKET

Blind Spot Information 
(dodehoekinformatie)

Om het wisselen van rijstrook en inhalen 
veiliger te maken, waarschuwt deze unieke 
innovatie van Honda u als er voertuigen 
worden waargenomen in uw dode hoek.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

GEAVANCEERDE 
VEILIGHEID

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 hebt om adequaat te reageren. 

Traffic Sign Recognition System 
(verkeersbordenherkenning)

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

 

†Het City-Brake Active System is actief bij een snelheid tussen 5 en 30 km/u.
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Honda SENSING helpt u bepaalde dingen waar te nemen die 
u anders mogelijk zou missen, zoals andere voertuigen, maar 
bijvoorbeeld ook voetgangers. De kans op een aanrijding 
wordt zoveel mogelijk beperkt door de bestuurder zichtbare en 
geluidssignalen te geven, en indien nodig, een automatische 
remingreep toe te passen.

HONDA SENSING 

COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM 

Het Collision Mitigation Braking System ondersteunt bij het 
remmen om u te helpen een aanrijding met een voorligger 
te voorkomen of de kans daarop te minimaliseren. Bij lagere 
snelheden is het zelfs in staat om voetgangers waar te nemen 
en u te waarschuwen voor dreigend gevaar.

LANE KEEPING ASSIST SYSTEM

Het Lane Keeping Assist System maakt gebruik van een 
camera die gemonteerd is achter de achteruitkijkspiegel 
en continu de wegmarkeringen ‘aftast’. LKAS laat een 
geluidssignaal horen als de auto te veel uitwijkt en voert 
automatisch een stuuringreep uit om uw auto weer veilig 
tussen de lijnen te krijgen.

Honda SENSING is een pakket technologieën met daarin alle 
veiligheidssystemen uit het Advanced Driving Assist pakket, 
met toevoeging van het Collision Mitigation Braking System, 
intelligent-Adaptive Cruise Control en ons Lane Keeping 
Assist System.

Eerste & tweede fase:
Er klinkt een geluidssignaal en er verschijnt een waarschuwingssignaal 
op het Multi Information Display.

Derde fase:
Er wordt een lichte remingreep toegepast, en, als er dan nog steeds een 
ongeluk dreigt te gebeuren, past CMBS een krachtige remingreep toe.

Vierde fase:
Door het remmen worden de gordelspanners geactiveerd, die de gordels 
krachtig aanspannen zodat u en uw passagier zo min mogelijk last hebben 
van een eventuele aanrijding.

INTELLIGENT-ADAPTIVE CRUISE CONTROL

Met intelligent-Adaptive Cruise Control kunt u zowel de 
snelheid als de afstand tot uw voorligger instellen, waarbij 
uw snelheid continu wordt bewaakt en indien nodig wordt 
aangepast. Rijden over de snelweg is zo makkelijker dan ooit.

intelligent-Adaptive Cruise Control kijkt niet alleen naar 
de voertuigen die voor uw CR-V rijden, maar ook naar de 
voertuigen op de rijstroken naast u. Het systeem is in staat om 
tot vijf seconden voordat het plaatsvindt, te voorspellen dat een 
voertuig voor u zal invoegen.



HOE ZIET

UW CR-V

Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC Executive in Passion Red Pearl met het optionele Honda SENSING.

ERUIT?





Executive
1.6 i-DTEC 160 pk 4WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
9-traps automatische transmissie

2.0 i-VTEC 155 pk 4WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
5-traps automatische transmissie

18" lichtmetalen velgen
i-SRS airbag bestuurder, SRS airbag passagier, 
zij- (voor) en gordijnairbags
Antiblokkeerremsysteem (ABS) en Brake Assist 
(BA)
City-Brake Active System 
Alarmsysteem en startonderbreking
HID-koplampen met automatische hoogteregeling
Automatisch uitschakelende koplampen  
(coming home/leaving home-functie)
Dagrijverlichting (LED)
High Beam Support System
Active Cornering Lights
Mistlichten vooraan
Autoverlichting met schemersensor
Ruitenwissers met regensensor
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Glazen panoramisch dak
Dakrails 
Privacyglas
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en 
inklapbare buitenspiegels met kantelfunctie
Parkeersensoren voor en achter
Smart Keyless Entry and Start
In hoogte en diepte verstelbaar, lederen en 
multifunctioneel stuurwiel
Lederen bekleding met verwarmbare voorstoelen
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met 
geheugen
Elektrische lendensteunverstelling bestuurder en 
passagier
Sfeerverlichting deur en voetenruimte 
bestuurder/passagier
Dual climate control automatische airconditioning
intelligent-Multi Information Display (i-MID)
Achteruitrijcamera
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist

GLAZEN PANORAMISCH DAK
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*  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 MirrorLink (deze functie is alleen beschikbaar als 
de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLink). 

† Gebruik altijd de aanbevolen usb-flashgeheugenkaart. Sommige usb-geheugenkaarten werken niet in dit audiosysteem. 
∆ Alleen met automatische transmissie. 

Opties:
Advanced Driving Assist, inclusief: 
 Frontaal botswaarschuwingssysteem 
 Herkenning van verkeersborden 
 Rijstrookassistentie 
 Dode hoek waarschuwingssysteem 
 Cross traffic monitor
Honda SENSING, inclusief de systemen uit het Advanced 
Driving Assist pakket, plus: 
 Automatische remassistentie  
 Actieve Rijvakassistentie  
 Intelligent - Adaptieve Cruise Control 

Hill Descent Control∆

Schakelflippers∆

Start-stopfunctie  (Niet op de 2.0 5AT) 
One-motion neerklapbare achterbank (60/40 deelbaar)
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
Elektrisch bedienbare achterklep
Honda CONNECT 7” touchscreen met: AM/FM/
DAB-radio, internetradio, Aha™ app-integratie*, 
internetsurfen*, Garmin navigatie & cd-speler 
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
High power audio met 6 speakers
2 x usb-/HDMI-aansluiting†

12V-aansluitingen instrumentenpaneel voor, 
middenconsole en koffer



Glazen panoramisch dak

Het glazen panoramisch dak 
reikt bijna tot de voorruit, brengt 
veel licht de auto in en zorgt 
voor een ruimtelijk gevoel.

Lederen interieur

Het lederen interieur voegt 
een gevoel van luxe toe aan 

het al stijlvolle interieur.

Elektrisch bedienbare 
achterklep

Met één druk op de knop opent 
en sluit u de achterklep.

Elektrisch 
verstelbare stoelen

Reis comfortabel op de 
bestuurdersstoel met 
geheugen, dat twee 
voorkeursstanden kan 
onthouden.

Honda CONNECT met 
navigatie

Entertainment in de auto via 
een intuïtief touchscreen, met 
ingebouwde satellietnavigatie 
die u van A naar B brengt.

Smart Keyless  
Entry and Start

Met Smart Keyless 
Entry and Start kunt u 
de auto op slot doen, 
van het slot halen 
en starten terwijl de 
autosleutel nog in uw 
zak zit.

Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive in Passion Red Pearl met het optionele Honda SENSING.
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Lifestyle

ZWART HALF ALCANTARA/HALF LEER

*  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 MirrorLink (deze functie is alleen beschikbaar 
als de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLink). 

† Gebruik altijd de aanbevolen usb-flashgeheugenkaart. Sommige usb-geheugenkaarten werken niet in dit audiosysteem. 
∆ Alleen met automatische transmissie.

1.6 i-DTEC 160 pk 4WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
9-traps automatische transmissie

1.6 i-DTEC 120 pk 2WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

2.0 i-VTEC 155 pk 4WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
5-traps automatische transmissie

18" lichtmetalen velgen
i-SRS airbag bestuurder, SRS airbag passagier, 
zij- (voor) en gordijnairbags
Antiblokkeerremsysteem (ABS) en Brake Assist 
(BA)
City-Brake Active System 
Alarmsysteem en startonderbreking
Dakrails
HID-koplampen met automatische hoogteregeling
Automatisch uitschakelende koplampen  
(coming home/leaving home-functie)
Dagrijverlichting (LED)
High Beam Support System
Active Cornering Lights
Mistlichten vooraan
Autoverlichting met schemersensor
Ruitenwissers met regensensor
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
Privacyglas
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en 
inklapbare buitenspiegels met kantelfunctie
Parkeersensoren voor en achter
In hoogte en diepte verstelbaar, lederen en 
multifunctioneel stuurwiel
½ lederen/½ Alcantara bekleding met 
verwarmbare voorstoelen
One-motion neerklapbare achterbank (60/40 
deelbaar)
Handmatig in hoogte verstelbare stoel bestuurder 
& passagier 
Elektrische lendensteunverstelling bestuurder en 
passagier
Sfeerverlichting deur en voetenruimte 
bestuurder/passagier
Dual climate control automatische airconditioning
intelligent-Multi Information Display (i-MID)
Achteruitrijcamera

Opties:
Advanced Driving Assist, inclusief: 
 Frontaal botswaarschuwingssysteem 
 Herkenning van verkeersborden 
 Rijstrookassistentie 
 Dode hoek waarschuwingssysteem 
 Cross traffic monitor

Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Hill Descent Control∆

Schakelflippers∆

Start-stopfunctie  (Niet op de 2.0 5AT) 
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
Honda CONNECT 7” touchscreen met:  
AM/FM/DAB-radio, internetradio, Aha™ app-integratie*, 
internetsurfen*, Garmin navigatie & cd-speler
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
High power audio met 6 speakers
2 x usb-/HDMI-aansluiting†

12V-aansluitingen instrumentenpaneel voor, 
middenconsole en koffer
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Sfeervolle verlichting 
deurvak en voetenruimte

Subtiele, blauwe verlichting die 
het gebied rondom het deurvak 

en de voetenruimte oplicht.

HID-koplampen

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

Dakrails

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

Active Cornering 
Lights

Deze helpen u de weg 
voor u te zien, door 
de bocht die u gaat 
nemen te verlichten 
vanaf het moment dat 
u richting aangeeft of 
het stuurwiel draait.

Privacyglas

Het privacyglas creëert 
een privéruimte en 
zorgt ervoor dat er 
minder zonlicht via de 
achterkant van uw  CR-V 
binnenkomt.

High power audio

Geniet van geluid van 
hoogwaardige kwaliteit 
via het geavanceerde 
320W-audiosysteem.

Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Lifestyle in Polished Metal Metallic.
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Elegance
(Edition-pack) 

ACHTERUITRIJCAMERA

*  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 MirrorLink (deze functie is alleen beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is 
met Honda CONNECT MirrorLink). 

† Gebruik altijd de aanbevolen usb-flashgeheugenkaart. Sommige usb-geheugenkaarten werken niet in dit audiosysteem. 
∆ Alleen met automatische transmissie. 

1.6 i-DTEC 160 pk 4WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
9-traps automatische transmissie

1.6 i-DTEC 120 pk 2WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

2.0 i-VTEC 155 pk 2WD/4WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
5-traps automatische transmissie (alleen 4WD) 

17” lichtmetalen velgen Berlina Black afwerking
i-SRS airbag bestuurder, SRS airbag passagier, 
zij- (voor) en gordijnairbags
Antiblokkeerremsysteem (ABS) en Brake Assist 
(BA)
City-Brake Active System 
Alarmsysteem en startonderbreking
Automatisch uitschakelende koplampen  
(coming home/leaving home-functie)
Dagrijverlichting (LED)
Halogeen koplampen met koplampsproeiers
Mistlichten vooraan
Autoverlichting met schemersensor
Ruitenwissers met regensensor
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en 
inklapbare buitenspiegels met kantelfunctie
Parkeersensoren voor en achter
In hoogte en diepte verstelbaar, lederen en 
multifunctioneel stuurwiel
Stoffen bekleding met verwarmbare voorstoelen
Handmatig in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Elektrische lendensteunverstelling bestuurder
One-motion neerklapbare achterbank (60/40 
deelbaar)
Dual climate control automatische airconditioning
intelligent-Multi Information Display (i-MID)
Achteruitrijcamera
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Start-stopfunctie (Niet op de 5AT benzine) 
Hill Descent Control∆

Schakelflippers∆

Opties:
Advanced Driving Assist, inclusief: 
 Frontaal botswaarschuwingssysteem 
 Herkenning van verkeersborden 
 Rijstrookassistentie 
 Dode hoek waarschuwingssysteem 
 Cross traffic monitor 
 Automatische regeling lichtsterkte koplampen

Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
Honda CONNECT 7” touchscreen met:  
AM/FM/DAB-radio, internetradio, Aha™ app-integratie*, 
internetsurfen*, Garmin navigatie & cd-speler
6  speakers 
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
2 x USB-/HDMI-aansluiting†

12v-aansluitingen instrumentenpaneel voor, 
middenconsole en koffer
Privacy glass
Geïntegreerde dakrails, mat aluminium



Honda CONNECT 
met navigatie

Entertainment in de auto via 
een intuïtief touchscreen, met 
ingebouwde satellietnavigatie 

die u van A naar B brengt.

Automatisch 
inschakelende verlichting

De koplampen gaan 
automatisch aan als er 
onvoldoende licht is.

Ruitenwissers met 
regensensor

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

Parkeersensoren

Parkeersensoren voor 
en achter maken het 
gemakkelijker om in krappe 
ruimtes te parkeren. Een 
herhaaldelijke pieptoon 
wordt steeds indringender 
naarmate u dichter bij een 
object in de buurt komt.

Lederen stuurwiel

Geeft uw CR-V een luxueuze 
uitstraling.

Mistllichten vooraan 

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

Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 2WD Elegance (Edition Pack) in Golden Brown Metallic met 17" lichtmetalen velgen in Berlina Black afwerking



Comfort

BLUETOOTH® HANDS FREE TELEPHONE
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*  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 MirrorLink (deze functie is alleen beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is 
met Honda CONNECT MirrorLink). 

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

1.6 i-DTEC 120 pk 2WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

2.0 i-VTEC 155 pk 2WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak 
 
17" lichtmetalen velgen
i-SRS airbag bestuurder, SRS airbag passagier, 
zij- (voor) en gordijnairbags
Antiblokkeerremsysteem (ABS) en Brake Assist 
(BA)
City-Brake Active System 
Alarmsysteem
Automatisch uitschakelende koplampen  
(coming home/leaving home-functie)
Dagrijverlichting (LED)
Halogeen koplampen met koplampsproeiers
Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegel
Multifunctioneel stuurwiel
Stoffen bekleding met verwarmbare voorstoelen
Handmatig in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Elektrische lendensteunverstelling bestuurder
Dual climate control automatische airconditioning
intelligent-Multi Information Display (i-MID)
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Start-stopfunctie
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
Radio CD
4 speakers
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Usb-aansluiting & aux-aansluiting†

12V-aansluitingen instrumentenpaneel voor, 
middenconsole en koffer

Optie:
Honda CONNECT met navigation Garmin en CD-speler 
(touchscreen 7", AM/FM/DAB, internet radio, AhaTM app 
integration*, internet* navigatie, 2x aansluiting USB/HDMI)
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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.

 
Alarmsysteem 

Ontwikkeld om uw 
CR-V optimaal te 
beveiligen.

City-Brake Active 
System

Is actief als de auto met 
een snelheid van minder 

dan 30 km per uur rijdt 
en helpt aanrijdingen 

bij lage snelheid te 
voorkomen.

Automatische climate 
control A/C  

Climate control houdt 
automatisch een ingestelde 
temperatuur aan. 

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

Elektrisch verstelbare 
lendensteun en zijsteun 
voor de bestuurder

De lendensteun en zijsteun van 
de bestuurdersstoel kunnen 
worden aangepast voor 
comfort en ondersteuning.

Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 2WD Comfort in Twilight Blue Metallic met 17" lichtmetalen velgen.



S
2.0 i-VTEC 155 pk 2WD
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

17" lichtmetalen velgen
i-SRS airbag bestuurder, SRS airbag passagier, 
zij- (voor) en gordijnairbags
Antiblokkeerremsysteem (ABS) en Brake Assist 
(BA)
Automatisch uitschakelende koplampen  
(coming home/leaving home-functie)
Dagrijverlichting (LED)
Halogeen koplampen met koplampsproeiers
Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegel
Multifunctioneel stuurwiel
Stoffen bekleding
Elektrische lendensteunverstelling bestuurder
intelligent-Multi Information Display (i-MID)
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
12V-aansluitingen instrumentenpaneel voor, 
middenconsole en koffer
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Het afgebeelde model is de 2.0 i-VTEC S uitvoering in Urban Titanium Metallic.



Welke kleur u ook kiest voor de 
buitenkant van uw CR-V, u kunt er zeker 
van zijn dat de bekleding van hoogwaardige 
kwaliteit deze perfect zal aanvullen.

Zwarte stof Zwart Alcantara
en leer Zwart leer Beige leer

Executive - - • •

Lifestyle - • - -

Elegance • - - -

Comfort • - - -

S • - - -

ZWART LEER

ZWARTE STOF ZWART HALF ALCANTARA/HALF LEER

BEIGE LEER

• Standaard - Niet beschikbaar

B E K L E D I N G  :  3 6

BEKLEDING 
GOED GEVOEL VANBINNEN



De kleur van uw auto is belangrijk voor u, dus ook 
voor ons.

Bent u Crystal Black of White Orchid, Passion Red Pearl of 
Urban Titanium? Met zo’n ruime keuze in kleuren is er altijd 
één die bij uw stijl en persoonlijkheid past.

Polished Metal Metallic

Passion Red Pearl

Golden Brown Metallic

3 7  :  K L E U R E N

Geef uw leven

KLEUR

Afgebeelde modellen: de 1.6 i-DTEC 4WD Executive met het optionele Honda SENSING.



White Orchid PearlCrystal Black Pearl

Lunar Silver Metallic

Rally Red

Twilight Blue Metallic

Urban Titanium Metallic



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

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

PACKS AND SINGLE

OPTIONS

3 9  :  O P T I O N S

HET LEVEN BESTAAT UIT 

KEUZES
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Benadruk de elegantie van uw CR-V door 
verschillende verchroomde accenten aan te 
brengen op uw auto.

PAKKETINHOUD:
• Achterklepdecoratie in chrome
• Deurdecoratie onder in chrome
• Grille in chrome
• Ovalen uitlaatsierstuk in chrome

Afbeelding bevat 18” Hydra lichtmetalen velgen

CHROME PACK

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

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 kofferverdeler
• Kofferdecoratie
• Dorpelbeschermlijst

Maak uw CR-V persoonlijk met originele accessoires.  
Er zijn verschillende pakketten waaruit u kunt kiezen. Deze accessoires zijn gelijktijdig met de CR-V 
ontworpen zodat elk product het nieuwe model aanvult met de perfecte pasvorm, veiligheid, zekerheid 
en duurzaamheid.



ILLUMINATION PACK
Het Illumination Pack geeft het interieur en het 
exterieur van de auto een sfeervolle look. 

PAKKETINHOUD:
• Verlichte instaplijsten
• Uitstapverlichting

AERO PACK
Om uw auto een extra verfijnde en sterke 
uitstraling te geven. 

PAKKETINHOUD:
• Aerobumper voor
• Aerobumper achter
• Achterklepspoiler
• Stijlvolle treeplanken

Afbeelding bevat 19” Cursa lichtmetalen velgen
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DAKDRAGERS EN 
TOEBEHOREN

Breid de draagcapaciteit van uw auto uit met 
sterke en veilige dakdragers.  
De maximale laadcapaciteit: 75 kg  
(maximaal 80 kg op dak).

VERKRIJGBARE TOEBEHOREN: 
• Skikoffer 
• Dakkoffer 
• Ski- en snowboardsteunen 
• Fietsdaksteunen 

TABLETHOUDER
TREKHAKEN

Bekijk video’s, check e-mails, speel spelletjes op uw tablet of 
iPad van verschillende afmetingen met behulp van dit handige 
en stijlvolle systeem dat op ooghoogte achter de hoofdsteun 
wordt bevestigd. De houder kan horizontaal en verticaal geplaatst 
worden en kan worden gekanteld.

Een trekhaak stelt uw auto in staat uw caravan of aanhangwagen 
te trekken, met een maximaal trekgewicht van 2000 kg, afhankelijk 
van de motor en het transmissietype van uw auto. De maximale 
verticale belasting is 100 kg.

ER ZIJN DRIE SOORTEN TREKHAKEN VERKRIJGBAAR: 
• Vast • Afneembaar • Intrekbaar 

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
• Kofferbeschermer

Afbeelding bevat 19” Sirius lichtmetalen velgen



LICHTMETALEN 
VELGEN
1. 17” CORVUS

2. 18” HYDRA 

3. 18” PHOENIX

4. 19” CURSO

5. 19” SIRIUS

6. 19” VEGA

7. 19” ORION 

TREEPLANKENHONDA 3D-GELUID
We willen allemaal dat de geluidssystemen in onze auto de muziek van onze 
favoriete artiesten natuurgetrouw ten gehore brengen – of het nu gaat om een 
technisch studiogeluid of de sfeer van een liveoptreden. Door toevoeging van een 
compacte DSP-(digital signal processing) unit aan het bestaande geluidssysteem 
in uw Honda, krijgt u het gevoel dat u zich in een concertzaal bevindt.

Deze naadloos geïntegreerde treeplanken maken in- en uitstappen makkelijker.

ER ZIJN TWEE SOORTEN VERKRIJGBAAR: 
• Stijlvol (asymmetrisch)
• Volledig (symmetrisch)
 

1. 2.

5.4. 6.

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

7.

3.



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 sportieve nieuwe Civic te creëren.

De 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 
CR-V. 

4 3  :  T H E  P O W E R  O F  D R E A M S

JAAG UW

DROMEN NA

De afgebeelde modellen zijn de Civic 5-deurs Sport in Brilliant Sporty Blue Metallic en de NSX Concept.





Het afgebeelde model is de 1.6 i-DTEC 4WD Executive in Passion Red Pearl.





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 - 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


