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CR-V HYBRID
MYSLÍ NA BUDOUCNOST. 
Nízká spotřeba a emise v kombinaci se sportovním projevem vozu jsou poznávacími znaky nového inteligentního hybridního systému  
s více režimy i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive). Tento pohon kombinuje hybridní technologii s 2,0l zážehovým motorem tak,  
aby poskytoval optimální spotřebu paliva a nadstandardní jízdní dynamiku. Systém i-MMD přepíná zcela automaticky mezi 3 jízdními  
režimy a dle potřeby generuje vlastní elektřinu. CR-V Hybrid nikdy není potřeba nabíjet ze zásuvky.

Inteligentní hybridní systém s více režimy i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) 
sám rozhoduje o tom, jak co nejefektivněji využít paliva a nashromážděné elektrické energie  
v akumulátorech. Systém i-MMD neustále vyhodnocuje, který režim je momentálně 
nejoptimálnější - elektrický, motorový nebo hybridní. Samozřejmostí je možnost rekuperace, 
tedy zpomalování vozu pomocí generátoru při brzdění. To nejen snižuje opotřebení brzdového 
obložení, ale zároveň snižuje spotřebu paliva, díky nashromážděné elektrické energii  
v akumulátorech, která je posléze využita pro pohon vozu. 
 
Elektrický pohon (EV)
V tomto režimu vůz využívá výhradně plynulý a tichý elektrický pohon,  
například k zajištění okamžité reakce při rozjíždění od semaforu. 
 
Hybridní pohon
V režimu hybridního pohonu zážehový motor společně s elektromotorem poskytuje  
optimální výkon a hospodárnost, například při zrychlování. 
 
Motorový pohon
Motorový pohon, kdy je vůz poháněn zážehovým motorem, se používá při trvalé jízdě vyšší 
rychlostí. Zamykací spojka je v tomto režimu uzamčená a motor přes stálý pevný převod 
pohání kola vozu. 
 
S 20letými zkušenostmi s hybridními vozy Honda věří v moderní hybridní 
technologie. Proto společnost Honda poskytuje na hybridní pohon 
prodlouženou 5letou záruku.

Elektromotor + generátor
K plnohodnotnému SUV potřebujete 
dostatečně silný motor, kterým náš 
elektromotor o výkonu 135 kW bezesporu 
je. Další součástí elektrického ústrojí je 
generátor, který vyrábí elektřinu, když je 
zapotřebí.

2.0 i-VTEC pracující
v Atkinsonově cyklu
Moderní technologie jakou je i-VTEC 
poskytuje nejen nízkou spotřebu paliva  
při pohonu vozu, ale současně je vhodná  
i pro výrobu elektřiny.

Lithium-Ionové akumulátory 
CR-V Hybrid používá moderní akumulátory 
typu Li-Ion, poskytujcí vysoký výkon a 
kapacitu při nízké hmotnosti.

Zamykací spojka 
Účelem spalovacího motoru je nejen pohon vozu 
při vyšších rychlostech, ale i výroba elektrické 
energie. Tím je zajištěna maximálně efektivní 
pracovní oblast spalovacího motoru. Model CR-V 
místo konvenční převodovky využívá jediný pevný 
převodový poměr, který nejen poskytuje řidiči 
konzistentní přenos výkonu, ale který zároveň 
eliminuje třecí ztráty vznikající v běžné převodovce.

Řídicí jednotka PCU 
Řídicí jednotka PCU je mozkem 
hybridního systému. Rozhoduje o tom, 
zda se vůz pohybuje pomocího trakčního 
elektromotoru, spalovacího motoru anebo 
pomocí obou. Rovněž řídí i dobíjení 
akumulátorů, ať už rekuperací vozu při 
brzdění anebo spalovacím motorem 
pohánějícím generátor.

Sériově v modelech CR-V Hybrid, CR-V, Civic, Civic sedan a Civic Type R.  
Paket SENSING obsahuje řadu pokročilých bezpečnostních systémů,  
které chrání řidiče i jeho spolucestující.
• Systém pro zmírnění následků nehody • Varování před čelní srážkou • Varování před 
neúmyslným opuštěním jízdního pruhu • Systém pro udržování v jízdním pruhu • Systém pro 
zmírnění rizika vyjetí z komunikace • Systém rozpoznávání dopravních značek • Inteligentní 
adaptivní tempomat • Asistent pro jízdu v kolonách (pouze s automatickou převodovkou)

Zobrazen je model CR-V Hybrid vybavený paketem Style.

PAKET STYLE  
ZDARMA

Paket Style obsahuje lakované 
přední, zadní a boční spodní 
ochranné kryty (viz obr. níže)

Motor Výkon Výkon Kombinovaná Emise CO2 
motoru elektromotoru spotřeba dle NEDC

2.0 i-MMD Hybrid 2WD 107 kW/145 k 135 kW/184 k 5,3 l/100 km 120 g/km
2.0 i-MMD Hybrid AWD 107 kW/145 k 135 kW/184 k 5,5 l/100 km 126 g/km

Č E S K Á 
P R E M I É R A !



CR-V

JEŠTĚ KOMFORTNĚJŠÍ 
Bezdotykově ovládané dveře zavazadlového prostoru 
lze otevřít pohybem nohou pod zadním nárazníkem.  
To je ideální, když máte plné ruce.

Head-up displej zobrazuje užitečné informace přímo 
 v zorném poli řidiče, což je nejen pohodlné, ale  
i bezpečné.

Jedno z nejoblíbenějších SUV 
na světě nabízí v základním 
uspořádání až 561 litrů 
zavazadlového prostoru.  
K dispozici je rovněž varianta  
v 7místném provedení. 

Motor Výkon Kombinovaná  
spotřeba dle NEDC Emise CO2 

1.5 VTEC TURBO 2WD 127 kW/173 k 6,3 l/100 km 143 g/km
1.5 VTEC TURBO AWD 127 kW/173 k 6,6 l/100 km 151 g/km
1.5 VTEC TURBO AWD AT 142 kW/193 k 7,1  l/100 km 162 g/km

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
Otevíratelná panoramatická střecha
Vyhřívaný kožený volant
Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
Bezdotykově ovládané dveře zavazadlového prostoru
Stěrače s dešťovým senzorem
Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
Zadní parkovací kamera
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Systém Honda CONNECT s navigací
LED světlomety
Tmavá boční a zadní skla
Kožené čalounění

Bezklíčový vstup a zapalovaní
Odmrazování stěračů čelního skla
Detekce objektů v mrtvém úhlu s asistentem při couvání  
z parkovacího místa
Aktivní přisvěcování zatáček
Stabilizační systém pro jízdu s přívěsem
Honda SENSING (více informací na předchozí dvoustraně)
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

PRO RADOST Z JÍZDY.
Výkonný motor a dynamika jízdy, která udělá dojem, stejně jako vysoká úroveň 
bezpečnosti již v základní výbavě, jsou hlavními rysy nového CR-V. Zážehový 
motor 1.5 VTEC TURBO může pohánět přední anebo všechna čtyři kola. 
V případě převodovky máte rovněž na výběr - k dispozici je přesná manuální 
šestistupňová převodovka anebo automatická převodovka CVT. Volba je na vás.

N O V Á 
G E N E R A C E !

ORIGINÁLNÍ ZIMNÍ  
KOLA ZDARMA

Kompletní originální 18" zimní kola  
v hodnotě 36 460 Kč zcela zdarma  
k novému CR-V 1.5 VTEC TURBO.*

*Detailní podmínky akční nabídky naleznete na www.honda.cz.



HR-V

Kola z lehkých slitin
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Otevíratelná panoramatická střecha
Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
Zadní spoiler v barvě vozu
Tmavá boční a zadní skla
Automatické přepínaní dálkových světel
Světla LED pro denní svícení
Přední mlhová světla
Zadní parkovací kamera
Duální automatická klimatizace
Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti

Vyhřívaná přední sedadla
Flexibilní sedadla Magic Seats
Přední a zadní elektricky ovládaná okna
Asistent pro rozjezd v kopci
Protikolizní systém (do 30 km)
Bezklíčový vstup a zapalovaní
7" dotykový displej Honda  
CONNECT s navigací
Vyhřívaná přední sedadla
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě

SÍLA DESIGNU.
Takto vypadá jedno z nejoblíbenějších kompaktních SUV na světě! 
Moderní a dynamický vzhled s mimořádným vnitřním prostorem.  
V základním uspořádání nabízí zavazadlový prostor kapacitu až 470 litrů,  
se sklopenými sedadly dokonce až 1533 litrů. Nadstandardní prostor  
ocení nejen řidič a spolujezdec, ale i cestující vzadu, což z HR-V dělá 
jedno z nejprostornějších kompaktních SUV ve své třídě.

Motor Výkon Kombinovaná Emise CO2 
spotřeba dle NEDC

1.5 i-VTEC 96 kW/130 k 5,3-5,8 l/100 km 121-132 g/km
1.5 VTEC TURBO 134 kW/182 k 5,9-6,0 l/100 km 135-137 g/km

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

HR-V  
SE ZVÝHODNĚNÍM 

20 000 Kč
Navíc sada vybraného  

příslušenství v hodnotě 40 000 Kč  
se slevou 15 000 Kč.

HR-V SPORT 
Nová verze SPORT s motorizací 1.5 VTEC TURBO o výkonu 182 k, se sportovním naladěním podvoz-
ku a atraktivním vzhledem interiéru i exteriéru nenechá nikoho na pochybách, s kým má tu čest. 
Dostupnost od jara 2019.

Všechny modely HR-V jsou  
vybaveny flexibilními sedadly 
Magic Seats, která umnožňují 

vyklopení sedáků zadních 
sedadel vzhůru, díky čemuž 

vznikne další prakticky  
využitelný prostor.



Adaptivní tlumiče
Alarm
Bluetooth Hands Free
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Multimediální systém Honda CONNECT s navigací
Dvouzónová automatická klimatizace
LED světlomety
Zadní parkovací kamera
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Zatmavená zadní a boční skla
Automatické spínání světel
Detekce objektů v mrtvém úhlu

Elektricky ovládané střešní okno
Bezklíčový vstup a zapalování
Objem zavazadelníku 478 litrů
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

PŘEHLED HLAVNÍCH PRVKŮ VÝBAVY 

CIVIC
KDYŽ NECHCETE ZMIZET V DAVU.
Pozornosti neuniknete. Protože jeho aerodynamický profil a sportovní linie jsou 
něco jiného, než je běžné. Ve voze s nadstandardně prostorným interiérem 
dbajícím na propracovanou ergonomii, vás překvapí jediná věc - síla motoru. Bez 
ohledu na to, který zvolíte, čeká vás přesvědčivá dynamika a nízká spotřeba paliva.

Motor Výkon Kombinovaná Emise CO2 
spotřeba dle NEDC

1.0 VTEC TURBO 93 kW/126 k 4,7-4,8 l/100 km 107-110 g/km
1.5 VTEC TURBO 134 kW/182 k 5,6-6,0 l/100 km 128-137 g/km
1.6 i-DTEC 88 kW/120 k 3,5-4,1  l / 100 km 93-109 g/km

NEZAMĚNITELNÝ VZHLED.
Elegantní linie, ušlechtilé materiály, vynikající komfort: Civic sedan převyšuje 
i ta nejnáročnější očekávání. Chromovaná mřížka chladiče a elegantní záď  
v sobě nezapřou sportovní linie, které plně korespondují s pohonnými jednotkami.  
Na výběr je zážehový motor 1.5 VTEC TURBO nebo vznětový 1.6 i-DTEC.

CIVIC SEDAN
Zvýhodnění 80 000 Kč platí  
pro Civic 1.0 VTEC TURBO.

CIVIC SE  
ZVÝHODNĚNÍM AŽ

80 000 Kč CIVIC SEDAN SE  
ZVÝHODNĚNÍM AŽ

50 000 Kč
Bonus 50 000 Kč platí pro  

Civic sedan 1.5 VTEC TURBO.

Sportovec pro každodenní použití. Civic patří 
mezi nejprostornější vozy ve své třídě. Přesvědčí 
nejen velikostí zavazadelníku, ale i prostorem v 
oblasti nohou a ramen.

Motor Výkon Kombinovaná Emise CO2 
spotřeba dle NEDC

1.5 VTEC TURBO 134 kW/182 k 5,5-5,7 l/100 km 125-130 g/km
1.6 i-DTEC 88 kW/120 k 3,4-4,1 l/100 km 91-108 g/km

Bluetooth Hands Free
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Multimediální systém Honda CONNECT s navigací
Dvouzónová automatická klimatizace
LED světlomety
Zadní parkovací kamera
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Automatické spínání světel
Detekce objektů v mrtvém úhlu
Elektricky ovládané střešní okno
Bezklíčový vstup a zapalování
Objem zavazadlového prostoru 519 litrů
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

PŘEHLED HLAVNÍCH PRVKŮ VÝBAVY 



Alarm
Vyhřívaná přední sedadla
Protikolizní systém (do 30 km/h)
Varování před čelní srážkou
Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek
Inteligentní omezovač rychlosti
Automatické přepínání dálkových světel
Přední a zadní parkovací senzory
Flexibilní sedadla Magic seats

Multimediální systém Honda CONNECT
Bluetooth Hands Free
Tempomat
Klimatizace
Denní svícení LED
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

PŘEHLED HLAVNÍCH PRVKŮ VÝBAVY

JAZZ
PROSTOR PRO VAŠE NÁPADY.
Máte rádi spontánní akce? Pak neváhejte nastoupit do Hondy Jazz. Geniální
flexibilní sedadla Magic Seats můžete jednoduše přenastavit do některé z jejich
mnoha praktických pozic, čímž ještě lépe využijete prostor vozu s největším
interiérem ve své třídě. Ani zavazadlový prostor nezůstává pozadu. Jeho objem
354 litrů je v dané kategorii rovněž bezkonkurenční. Při sklopených sedadlech
Jazz dokonce umožňuje převézt předměty dlouhé až 248 cm a vysoké až 128 cm.

Spínač jízdního režimu Comfort / Sport / +R
Automatický meziplyn
Adaptivní tlumiče
Sportovní kožený volant Type R
Hliníkové pedály a hlavice řadicí páky
20" kola z lehkých slitin
Honda CONNECT s navigací
Sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou
LED světlomety
Bezklíčový vstup a zapalování
Parkovací senzory vpředu a vzadu
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

PŘEHLED HLAVNÍCH  
PRVKŮ VÝBAVY

ZROZEN NA ZÁVODNÍM OKRUHU.
Honda Civic Type R není sportovní vůz určený i na okruh. Jedná se o ryze závodní vůz,  
s nímž můžete do běžného provozu. Pření kola přenášejí výkon 320 k, zrychlení 0-100 km/h 
se odehraje za 5,8 s a ručička rychloměru může atakovat rychlost přes 270 km/h.  
Vaší jedinou starostí tak bude výběr ideální stopy a hledání apexu v každé zatáčce.  
Při vývoji nového Civicu Type R nebyl pro kompromisy prostor.

TYPE R

Motor Výkon Kombinovaná Emise CO2 
spotřeba dle NEDC

2.0 VTEC TURBO 235 kW/320 k 7,8 l/100 km 178 g/km

5 okruhů, 5 řidičů, jeden vůz.  
Při Type R Challenge přivedli různí závodníci, jako například Jenson Button,  
vůz Civic Type R na samý limit možností.  Výsledek? 5 traťových rekordů!

Motor Výkon Kombinovaná Emise CO2

spotřeba dle NEDC

1.3 i-VTEC 75 kW/102 k 4,7-5,2 l/100 km 106-119 g/km
1.5 i-VTEC 96 kW/130 k 5,3-5,8 l/100 km 121-132 g/km

ZVÝHODNĚNÍ 

10 000 Kč
Kromě bonusu ve výši 10 000 Kč  
můžete získat sadu příslušenství  
v hodnotě 15 000 Kč se slevou  

6 000 Kč.

7" dotykový displej Honda CONNECT si můžete  
individuálně přizpůsobit svými oblíbenými fotografiemi.

S aplikací Aha Radio a DAB si také snadno vyberete hudební 
doprovod na svých cestách. Navigační systém v závislosti 
na výbavě.

Civic Type R 

již od
929 900 Kč
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Akce v tomto prospektu platí od 1. 1. do 31. 3. 2019. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrativní. Ceny jsou uvedeny doporučené vč. DPH. Více informací na www.honda.cz nebo u autorizovaných dealerů Honda.

Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice 
jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní více jak 150 000 km, podle skutečnosti, která 
nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném 
servisu Honda za použití originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu. 

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 let

Nejdostupnější cesta k Vaší nové Hondě 
prostřednictvím finančního produktu Honda 
Financial Services Správná volba. Pro více 
informací navštivte dealera Honda.

www.honda.cz

Výhodné financování
s Honda Financial Services.


