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De nieuwe HR-V voegt 
elementen toe die alle passagiers 
plezier bezorgen. We wilden een 
auto creëren waarmee iedereen 
van zijn levensstijl kan genieten.



Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight 
Silver Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen 
verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Hybride
Zelfopladende
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5 JAAR BATTERIJGARANTIE  
OF DE EERSTE 100.000 KM 

ZELFOPLADENDE HYBRIDE
OPLADEN MET LAADKABEL  
NIET NODIG

De intelligente e:HEV 100% hybrideaandrijving, die werd ontworpen op 
basis van de mensgerichte filosofie van Honda, selecteert automatisch 
een van de drie aandrijfmodi: Electric, Hybrid of Engine.  

Het systeem is geïnspireerd op de Formule 1®-technologie en werkt als 
volgt: de benzinemotor voedt de generator door energie te leveren aan 
de elektromotor, die op zijn beurt de wielen aandrijft. Zo geniet u steeds 
van optimale prestaties en een naadloze rijervaring.  

Electric Drive accelereert ogenblikkelijk vanuit stilstand met twee 
elektromotoren.  

Hybrid Drive combineert de benzinemotor met beide elektromotoren 
voor uiterst efficiënte prestaties.  

Engine Drive gebruikt de benzinemotor om hogere snelheden aan te 
houden en de elektromotor bij te laden met overtollige energie die in de 
batterij wordt opgeslagen voor later gebruik. 

zelfopladende
Voel de 

hybridekracht

Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige Meteoroid 
Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van deze 
uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Prestaties 
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hybride waarmee 
Een zelfopladende

u vooruitkomt 

MAXIMUMKOPPEL  
VAN 253 NM

LAGE EMISSIES 
VAN SLECHTS 122 G/KM*

De responsieve, zelfopladende hybridemotor van de HR-V is klaar 
voor elke gelegenheid: of u nu door de stad of aan hoge snelheid 
rijdt, hij is altijd klaar voor een opwindende acceleratie. 

Kies tussen drie verschillende prestatiemodi: Sport voor responsief 
rijden, Normal voor soepel rijgedrag en Econ voor lager brandstof-
verbruik. 

En u kunt er zeker van zijn dat de zelfopladende e:HEV-hybride, 
welke modus u ook kiest, u verder brengt en tegelijk vriendelijker is 
voor de planeet – en uw portefeuille. 

*   CO2-uitstoot op basis van gecombineerde WLTP-resultaten. 
Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight 
Silver Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen 
verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Terwijl u rijdt, begint het regeneratieve remsysteem te 
werken door energie terug te winnen en de batterijen 
onderweg op te laden. Zo hoeft u nooit te laden met een 
laadkabel. 

Voor de ultieme controle en een rit die elektrisch aanvoelt, 
kunt u de energierecuperatie van uw HR-V vergroten 
door Drive Mode B te selecteren en het niveau van 
vertragingseffect aan te passen via de schakelhendels aan 
het stuur. 

Een fantastisch rijcomfort met een door u gekozen rijmodus 
en een uitstekend brandstofverbruik – het eindresultaat is 
een leuke, moeiteloze rit. 

EFFICIËNTIE IN DE PRAKTIJK 
TOT 740 KM MET EEN VOLLE 
TANK*

GECOMBINEERD WLTP-
BRANDSTOFVERBRUIK 
VAN 5,4 L/100 KM 

aanvoelen 
Perfect

*  Rijbereik berekend op basis van het gecombineerde WLTP-brandstofverbruik van 5,4 l/100 km 
en een volle brandstoftank. Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium 
Sunlight Silver Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen 
we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Stijl
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We hebben de volledig nieuwe hybride HR-V ontwikkeld om de 
uitgesproken waarden en behoeften van moderne klanten te vervullen.

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE PROJECT LEADER

De HR-V biedt de voordelen van een SUV en gedraagt zich met 
het speelse karakter van een coupé. 

Of u nu de kinderen naar school brengt of boodschappen doet, 
de nieuwe HR-V beschikt over een massa praktische functies 
die u probleemloos van A naar B brengen: de handenvrije 
achterklep maakt het inladen van winkeltassen kinderspel en 
met de functie Walk Away Close* hoeft u nooit meer achterom 
te kijken.  

fun-ctionaliteit 
Voor meer 

*  Niet op alle modellen verkrijgbaar. 
Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige 
Meteoroid Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van 
deze uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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De nieuwe HR-V belichaamt een zuivere eenvoud die  
opvallende stijl combineert met uitzonderlijke efficiëntie 
en ultiem gebruiksgemak. 

Naast zijn opvallende look is hij ook lief voor de 
portemonnee en is er altijd een plek om uw koffie te 
zetten. 

Kortom, deze auto werd gebouwd met het moderne leven 
in het achterhoofd. 

We hebben een auto gecreëerd die de ruimte, connectiviteit, 
betrouwbaarheid en veelzijdigheid biedt die nodig is om het 
dagelijkse leven volledig te ondersteunen en te verbeteren.

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE PROJECT LEADER

voor uw leven
Ontworpen

Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige Meteoroid 
Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van deze 
uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Exterieur
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Met zijn charismatisch voorkomen dat de zelfverzekerde 
uitstraling van een SUV verenigt met de elegantie van 
een coupé, rijdt u nergens onopgemerkt voorbij. 

Eenvoudige, zuivere schouderlijnen geven de HR-V een 
gespierde look en een voorwaarts elan dat altijd klaar lijkt 
voor actie. 

Want waarom zou u op de achtergrond blijven als u kunt 
opvallen? 

18” LICHTMETALEN  
VELGEN  
STANDAARD

ACHTERLICHTEN OVER  
DE VOLLEDIGE BREEDTE 
MET 3D-EFFECT 

knapperd
Hé,

Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver 
Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen 
we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Onze Advance Style is uitgerust met premium luxueuze 
afwerkingen en innovatieve functies. Het geïntegreerde 
radiatorrooster vooraan, de verborgen deurgrepen achteraan 
en de achterklepspoiler garanderen een rank silhouet dat zowel 
in de stad als op het platteland en alles daartussen heel wat 
bewonderende blikken zal opleveren. 

Hij ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook praktisch: neem alles 
mee dankzij de geïntegreerde dakrails en parkeer perfect met de 
multiview-achteruitrijcamera en acht parkeersensoren om u in 
de meest krappe plaatsen te leiden. 

5 TWEEKLEURIGE 
KLEUROPTIES*

LED KOPLAMPEN
MET SEQUENTIËLE 
RICHTINGAANWIJZERS

 *  Tweekleurige optie en driekleurig ornament enkel verkrijgbaar op de Advance Style.
Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige Meteoroid 
Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van deze 
uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 

de kleinste
Tot in

details
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Interieur
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Geniet van de stad: de verhoogde, nieuwe rijhouding plaatst uw 
gezichtspunt boven de motorkap, met uitstekend zicht naar buiten dat 
aanvoelt alsof u op het dak van de wereld zit. 

Een stijlvolle horizontale dashboard lay-out creëert een rit gericht 
op de weg voor u en houdt het overzichtelijk dankzij het intuïtieve 
infotainmentscherm met modern design.  

En nog een verfrissende verandering: het unieke Air Diffusion System 
van de HR-V werd ontworpen om warme of gekoelde lucht rond u en 
uw passagiers te laten circuleren, waardoor elke rit comfortabeler en 
ontspannender wordt. 

L-VORMIGE LUCHTROOSTERS  
VOOR WARME NAMIDDAGEN 

VERWARMD STUURWIEL  
VOOR KOUDE OCHTENDEN

U hebt
de controle 

Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige 
Meteoroid Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van 
deze uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Van dagelijkse pendelritten tot een weekendje naar het 
strand: de HR-V biedt u alles wat u nodig hebt: configureer de 
Magic Seats achteraan in één enkele beweging en zet het 
moduleerbare interieur onmiddellijk om in een plaats voor 
fietsen, ski’s of een surfplank of twee. 

Het loont om veelzijdig te zijn: klap de Magic Seats op voor 
verticale ruimte of klap ze in één eenvoudige beweging plat in de 
vloer, of kies voor de 60:40-verdeling voor nog meer flexibiliteit. 

Hoeveel kun je inpakken met zoveel plaats en massa’s 
beenruimte? 

MAGIC SEATS MET 
60/40-VERDELING 
MET MEERDERE CONFIGURATIES

KOFFERVOLUME TOT 1.289 LITER 
EN EEN TOONAANGEVENDE 
INTERIEURRUIMTE*

in de ruimte-
Aan de top

race

*  Koffervolume - Laadvolume met neergeklapte achterstoelen tot dak (liter, VDA-methode). 
Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige Meteoroid 
Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen 
verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.  
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*  Abonnementskosten zijn van toepassing. 
Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver Pearl. 

NIEUW 9”-AANRAAKSCHERM  
MET NAVIGATIE 

Dankzij het 9”-aanraakscherm van Honda CONNECT is de 
HR-V volledig opgeladen en klaar om te spelen: van Android 
Auto tot Wireless Apple CarPlay. Dit scherm synchroniseert 
naadloos met uw apparaten, zodat u onderweg nooit uw 
muziek of een berichtje mist. 

Blijf op de hoogte door op het wifi-icoon te tikken om u in te 
schrijven en een plan te kiezen om van uw wifi-hotspot in de 
auto te genieten.* 

Welkom bij technologie die u kunt aanraken. 

Blijf
verbonden

USB-LADERS VOOR EN ACHTER  
ONDERWEG OPGELADEN BLIJVEN 
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Begin uw reis vanuit de sofa met My Honda+, de app die uw 
telefoon omvormt tot een verlengstuk van uw wagen. 

Bereid uw rit voor en controleer de vitale statistieken op het virtuele 
dashboard, verhoog uw gemoedsrust met de afstandsbediening 
voor de deuren en ramen en deel uw digitale sleutel voor toegang 
tot de wagen met maar liefst vijf gezinsleden of vrienden. 

Met een brede waaier aan geconnecteerde diensten binnen 
handbereik is de HR-V klaar voor het leven onderweg. 

Servicekosten zijn van toepassing, check de Honda website voor meer informatie.
Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver Pearl. 

AUTOZOEKER
KEN ALTIJD DE LOCATIE  
VAN UW HR-V 

DIGITALE PECHVERHELPING 
VOOR GEMOEDSRUST  
TIJDENS LANGE RITTEN 

app
My Honda+
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Veiligheid 
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De Honda SENSING-technologie detecteert verkeersborden 
en rijsituaties voor u ze zelf ziet en waarschuwt u tijdig voor 
potentiële gevaren met functies zoals de rijstrookassistent 
(Lane Keep Assist), de botswaarschuwing met automatische 
remfunctie (Collision Mitigation Brake System) en de 
intelligente snelheidsbegrenzer. 

Zo helpen we u en uw passagiers om in alle veiligheid te 
genieten van een comfortabele reis, in de wetenschap dat u op 
alles voorbereid bent. 

Waar het leven u ook brengt, uw Honda denkt steeds aan uw 
veiligheid. 

AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS 
VOOR NACHTELIJKE RITTEN

6 AIRBAGS VOOR BESTUURDER  
EN PASSAGIERS  
VOORAAN, IN DE STOELEN EN 
GORDIJNAIRBAG OPZIJ 

is standaard 
Veiligheid

Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver 
Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen 
we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Honda SENSING-  
innovaties

Collision Mitigation Braking System  
Voorkomt het risico op een aanrijding met 
een ander voertuig, een voetganger of 
een fietser door u te waarschuwen en de 
snelheid te verlagen. 

Low Speed Braking Control  
Detecteert mogelijke aanrijdingen met een 
obstakel tijdens normaal rijden of bij het 
accelereren met teveel kracht. 

Collision Mitigation Throttle Control 
Herkent obstakels voor de wagen en 
waarschuwt de bestuurder met auditieve 
en visuele signalen wanneer de wagen 
stilstaat of aan minder dan 10 km/u rijdt 
wanneer het gaspedaal overbelast wordt. 

Rear Mitigation Throttle Control  
Detecteert obstakels aan de achterkant 
van de wagen en waarschuwt de 
bestuurder met auditieve en visuele 
signalen wanneer de wagen stilstaat of 
aan minder dan 10 km/u rijdt wanneer het 
gaspedaal overbelast wordt. 

Road Departure Mitigation System  
Een nieuw verbeterd waarschuwings-
systeem dat aangeeft dat uw wagen de 
wegmarkeringen kan overschrijden. 

Traffic Sign Recognition System  
Herinneringen aan verkeersborden zoals 
de huidige snelheidslimiet en wanneer 
inhalen verboden is. 

Intelligente snelheidsbegrenzer  
Stelt automatisch de snelheidslimiet 
in zoals gedetecteerd door de 
verkeersbordenherkenning. 

Adaptive Cruise Control met  
Low-Speed Following 
Houdt een constante snelheid en een 
ingesteld volginterval achter en voor 
de wagen aan, en zal indien nodig 
automatisch vertragen en stoppen. 

Lane Keep Assist System  
Zorgt voor stuurinput om de wagen op 
zijn rijstrook te houden en waarschuwt 
de bestuurder om te voorkomen dat hij 
afwijkt van zijn rijstrook. 

Automatische grootlichten  
Herkent verschillende lichtbronnen en 
schakelt automatisch over tussen dim- en 
grootlichten voor nachtelijke ritten. 

*  Verkrijgbaar op bepaalde uitrustingsniveaus. 
Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight 
Silver Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen 
verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 

Alle volgende Honda SENSING-functies zijn standaard op de HR-V: 

40



ACTIEVE BOCHTENVERLICHTING*
Meedraaiende koplampen die reageren op 
stuurinput verlichten de weg wanneer u een 
bocht inrijdt. 

UITPARKEERMONITOR*
Controleert de zones in de hoeken achteraan 
met behulp van radarsensoren bij het 
achteruitrijden en waarschuwt u wanneer een 
voertuig nadert vanuit de hoeken achteraan.  

DODEHOEKINFORMATIE*
Wanneer het systeem voertuigen detecteert 
die langs achter naderen in aangrenzende 
rijstroken, gaat de passende indicator branden 
om u bij te staan wanneer u van rijstrook 
verandert. 

ANDERE VEILIGHEIDSHULPMIDDELEN 
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Uw HR-V
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• Honda SENSING 

•  Honda CONNECT met 
Navigation, 9”-aanraakscherm, 
AM/FM/DAB, Apple CarPlay en 
Android Auto 

• Smart Entry & Start 

•  Sequentiële 
ledrichtingaanwijzers 

• Stoelverwarming vooraan 

• Automatische ruitenwissers 

• Parkeersensoren (voor en achter) 

• Achteruitrijcamera 

• LED koplampen 

• Magic Seats 

•  Verlichte make-upspiegeltjes in 
de zonneklep 

• Grootlichtondersteuning 

• Bagageafdekking 

• Achterklepspoiler 

• E-Call

• 4 luidsprekers 

•  Elektrische ramen  
(voor- & achteraan) 

•  Airconditioning Single Auto  
met rooster achteraan 

• Stoffen stoelen 

•  Verwarmbare en automatisch 
inklapbare buitenspiegels 

•  Handenvrije Bluetooth™-
telefoon 

• Compatibel met My Honda+-app 

1.5 i-VTEC BENZINEMOTOR VOOR EEN  
OPWINDENDE ACCELERATIE 

De Elegance heeft een brede waaier aan  
hoogwaardige uitrustingen: 

Het afgebeelde model is de HR-V Elegance 1.5 i-MMD in de metaalkleur 
Premium Crystal Red. Voor meer informatie over de uitrusting van deze 
uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 

Elegance
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Naast de functies van het uitrustingsniveau Elegance 
omvat het uitrustingsniveau Advance ook: 

• Handenvrije achterklep 

• Dodehoekinformatie met uitparkeermonitor 

• Ledmistlichten vooraan 

• Verwarmd stuurwiel 

• Lederen stuurwiel 

• Verwarmde voorruit (ruitenwisserzone) 

• USB-laders achteraan 

•  Buitenspiegels die kantelen in achteruitversnelling 

• Automatische airconditioning met twee zones 

• Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel 

• Luidspreker + 2 tweeters 

• Stoelen in zwart kunstleder en stof 

Advance

DODEHOEKINFORMATIE 
MET UITPARKEERMONITOR 

Het afgebeelde model is de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver 
Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen 
we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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• Tweekleurig dak 

•  Unieke carrosserie afwerking: bumpers/
radiatorrooster/deurbekleding/spiegels  
(met unieke oranje, witte en blauwe accenten) 

• Unieke interieuraccenten 

• Achterlichten: Smoked 

•  Premium audio-installatie met subwoofer  
en centrale luidspreker 

• Stoelen in lichtgrijs kunstleder en stof 

• Draadloze lader 

• Dakrails

• Actieve LED-bochtenverlichting  

Advance 
Style
Naast de functies van het uitrustingsniveau Elegance en Advance 
omvat het uitrustingsniveau Advance Style ook: 

DRAADLOOS LADEN VAN TELEFOON 
VOOR HET ULTIEME GEBRUIKSGEMAK 

Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige 
Meteoroid Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van 
deze uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Druk uw persoonlijkheid uit en kies uit ons kleurenpalet 
dat perfect aansluit bij de dynamische stijl van de HR-V. 
Het bevat twee spannende nieuwe kleuren, Meteoroid 
Grey Metallic en Sand Khaki Pearl. 

Leef het leven 
in kleur

ELEGANCE EN ADVANCE: KLEUROPTIES

Premium Sunlight Silver Pearl

Platinum White Pearl

Premium Crystal Red Metallic 

Meteoroid Grey Metallic

Sand Khaki PearlCrystal Black Pearl

50



Meteoroid Grey Metallic  
Two-Tone with Black Roof

Premium Sunlight Silver Pearl 
Two-Tone with Black Roof

Sand Khaki Pearl 
Two-Tone with Black Roof

Crystal Black Pearl 
Two-Tone with Silver Roof

Midnight Blue Beam Metallic  
Two-Tone with Silver Roof

ADVANCE STYLE: TWEEKLEURIGE OPTIES
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Het afgebeelde model is de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige 
Meteoroid Grey Metallic met zwart dak. Voor meer informatie over de uitrusting van 
deze uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Interieur- 
bekleding
Of het nu gaat om de nieuwe knappe stof of premium leder,  
onze bekleding zorgt ervoor dat uw HR-V er niet alleen fantastisch 
uitziet, maar ook fantastisch aanvoelt. 

Elegance

Advance

Advance
Style 

Zwart Synthetisch
Leder en Stof

Lichtgrijs Synthetisch
Leder en Stof

Zwarte 
Stof

Zwarte Stof
Zwart Synthetisch
Leder en Stof

Lichtgrijs Synthetisch
Leder en Stof
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Deze premium bekleding – een combinatie van klassiek generfd 
leder en Alston® – op de voor- en achterstoelen en de centrale 
armsteun. Deze originele bekleding wordt geleverd met de 
inherente productiekwaliteit, duurzaamheid en hoogwaardige 
afwerking van Honda. 

De premium bekleding is beschikbaar als fabrieksoptie op alle uitvoeringen, 
uitgezonderd de Advance Style.

Dark Brown

Premium  
bekleding

54



Midnight Black
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Het Sport Pack geeft uw auto een voorname sportieve look met 
een combinatie van Berlina Black en accessoires in carrosseriekleur 
met chroomaccenten. Deze kit omvat: sportbumper vooraan, 
radiatorrooster, sportieve sierelementen achteraan, sierlijsten 
onderaan de flanken en een verlengde achterklepspoiler. 

Dit pack is beschikbaar als fabrieksoptie op alle uitvoeringen.

Sport 
Pack

Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.  
Lichtmetalen velgen zijn optioneel. Het afgebeelde model is de  
HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver Pearl. 
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RADIATORROOSTER VOORAAN 
Verander de volledige voorkant van uw HR-V en vervang 
het standaard radiatorrooster in carrosseriekleur door een 
radiatorrooster in Berlina Black.
Ook beschikbaar voor uitrustingsniveau Style met Style-logo. 

SPORTIEVE VOORBUMPER 
Verfraai de dynamische look van uw 
wagen met de sportieve voorbumper in 
carrosseriekleur. Met een chroomaccent. 

SIERLIJSTEN ONDERAAN DE FLANKEN 
Deze sierlijsten onderaan de flanken in 
carrosseriekleur (twee delen per kant) geven 
uw wagen een gespierde look. 

VERLENGDE ACHTERKLEPSPOILER 
Als u een voorname sportieve look wenst, is deze originele Honda 
achterklepspoiler in Berlina Black precies wat u nodig hebt. De 
originele Honda-spoiler werd speciaal ontwikkeld als aanvulling op 
de standaard achterklepspoiler. 

SPORTIEVE SIERELEMENTEN 
ACHTERAAN 
Voeg aan uw Sport Pack sportieve 
sierelementen achteraan in carrosseriekleur 
toe. Net als de sportieve voorbumper hebben 
ze een chroomaccent. 
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Obscura Black  
Pack
Het Obscura Black Pack geeft de auto een sportief en expressief 
karakter door Berlina Black te combineren met accessoires in 
carrosseriekleur. Deze kit omvat: een radiatorrooster vooraan, een 
sierlijst onderaan de voorkant, een sierlijst onderaan de achterkant, 
sierranden rond de mistlichten, een set buitenspiegelkappen en 
een verlengde achterklepspoiler. 

Dit pack is beschikbaar als fabrieksoptie op alle uitvoeringen.

Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.   
Lichtmetalen velgen zijn optioneel. Het afgebeelde model is de  
HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver Pearl. 
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SIERRANDEN ROND DE MISTLICHTEN 
Het draait allemaal om de kleine details. Deze 
sierranden rond de mislichten in bijpassende 
kleur sluiten perfect aan bij de vloeiende 
styling van de voorkant van uw HR-V. Ook 
verkrijgbaar in Ilmenite Titanium en andere 
carrosseriekleuren. 

RADIATORROOSTER VOORAAN 
Verander de volledige voorkant van uw HR-V en vervang 
het standaard radiatorrooster in carrosseriekleur door een 
radiatorrooster in Berlina Black.
Ook beschikbaar voor uitrustingsniveau Style met Style-logo. 

 

SIERLIJSTEN ONDERAAN DE VOOR- EN ACHTERKANT 
De standaard gemonteerde sierlijsten onderaan de voor- 
en achterkant krijgen een afwerking in Berlina Black en 
maximaliseren zo het hoogwaardige gevoel en raffinement 
van de wagen. 

BUITENSPIEGELKAPPEN 
Ga voor een uniek karakter met deze stijlvolle 
buitenspiegelkappen in Berlina Black. Ze 
passen perfect bij uw Honda. 

VERLENGDE ACHTERKLEPSPOILER 
Als u een voorname sportieve look wenst, 
is deze originele Honda achterklepspoiler 
in Berlina Black precies wat u nodig hebt. 
De originele Honda-spoiler werd speciaal 
ontwikkeld als aanvulling op de standaard 
achterklepspoiler. 
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Ilmenite Titanium  
Pack
EXTERIEUR
Geef uw HR-V met het Ilmenite Titanium Pack een hoogwaardig 
karakter. Deze kit omvat: sierelementen op de achterklep, 
sierranden rond de mistlichten en een set buitenspiegelkappen. 

Dit pack is beschikbaar al fabrieksoptie op alle uitvoerigen,  
uitgezonderd de Advance Style.

Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.  
Lichtmetalen velgen zijn optioneel. Het afgebeelde model is de  
HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver Pearl. 
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SIERELEMENTEN OP DE ACHTERKLEP 
De sierelementen op de achterklep accentueren het stijlvolle 
design van de achterlichten. Ook verkrijgbaar in andere 
carrosseriekleuren.

SIERRANDEN ROND DE MISTLICHTEN 
Het draait allemaal om de kleine details. Deze sierranden rond de 
mislichten in Ilmenite Titanium sluiten perfect aan bij de vloeiende 
styling van de voorkant van uw HR-V. Ook verkrijgbaar in andere 
carrosseriekleuren.

BUITENSPIEGELKAPPEN
Ga voor een uniek karakter met deze stijlvolle buitenspiegelkappen in 
Ilmenite Titanium. Ze passen perfect bij uw Honda. 
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INTERIEUR 
Verhoog het premiumkarakter van het interieur van uw HR-V met 
het Ilmenite Titanium Pack. Deze kit omvat: sierelementen op 
het stuurwiel, sierelementen op de versnellingspook en een set 
deurhendelpanelen. 

Dit pack is beschikbaar al fabrieksoptie op alle uitvoerigen,  
uitgezonderd de Advance Style.

Ilmenite Titanium  
Pack
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DEURHENDELPANELEN 
Omlijsting in Ilmenite Titanium van de deurhendelpanelen in een 
hoogwaardige afwerking. De deurhendelpanelen omvatten twee 
panelen vooraan en twee achteraan. 

SIERELEMENTEN OP HET STUURWIEL 
Vervolledig uw interieurpack met de sierelementen op het stuurwiel in 
Ilmenite Titanium, met een hoogwaardige afwerking die u kunt voelen. 

SIERELEMENTEN OP DE VERSNELLINGSPOOK 
De sierelementen op de versnellingspook in Ilmenite Titanium 
creëren een opvallende omgeving voor de stijlvol ontworpen 
versnellingspook. 
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Lichtmetalen 
velgen

18” LICHTMETALEN VELG HR1813
De 18” HR1813 wordt geleverd in volledig Gunpowder Black 
met een glanzend heldere coating en accenten in Ilmenite 
Titanium. 

18” LICHTMETALEN VELG HR1811
De 18” HR1811 wordt geleverd in volledig Gunpowder Black met een 
glanzend heldere coating. Ook verkrijgbaar als winterwiel. 

18” LICHTMETALEN VELG HR1812
De 18” HR1812 is voorzien van een diamantgeslepen A-oppervlak met 
glanzende heldere coating en Gunpowder Black-vensters. 

Laat u gaan: de collectie lichtmetalen velgen voor 
de HR-V brengt een extra designelement op de 
weg. Kies uit drie exclusieve opties en voeg wat pit 
toe aan uw ritten.
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Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Active Lifestyle 
Pack

DRAADLOZE LADER 
Dankzij de draadloze lader van Honda valt uw smartphone 
nooit zonder stroom. Leg uw telefoon gewoon op de 
geïntegreerde laadmat om hem moeiteloos op te laden 
zonder vervelende kabels. Compatibel met alle mobiele 
telefoons met draadloze oplaadfunctie. 

Als u op zoek bent naar een allround pack dat perfect aansluit bij 
uw dagelijkse behoeften en het hoogwaardige karakter van uw 
wagen nog benadrukt, dan is het Active Lifestyle Pack een must. 
Deze kit omvat: een set drempellijsten, een set spatlappen voor- 
en achteraan, een opvouwbare koffermat en een draadloze lader. 
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SPATLAPPEN VOOR- EN ACHTERAAN 
Bescherm uw wagen tegen vuil en stenen met deze subtiele 
spatlappen voor- en achteraan. Ze zijn een geweldige bescherming 
op lange termijn. De kit bestaat uit vier stuks. 

OPVOUWBARE KOFFERMAT 
De opvouwbare koffermat beschermt uw koffer en de volledige 
laadvloer wanneer de achterstoelen worden neergeklapt.
Deze koffermat is ook omkeerbaar; de ene kant is gemaakt van getuft 
tapijt en de andere kant heeft een waterafstotend antislippatroon. 
Daarnaast is deze mat voorzien van een flexibele flap om krassen op uw 
bumper te voorkomen bij het (uit)laden van uw wagen. 

DREMPELLIJSTEN 
De drempellijsten geven uw wagen een persoonlijke toets 
en beschermen de deurdrempels tegen sporen en krassen. 
Ze zijn vervaardigd van geborsteld roestvrij staal en hebben 
een opvallend, gepolijst HR-V-logo. Deze kit omvat: lijsten 
voor- en achteraan. 
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Bescherming  
& Veiligheid

2

1. Drive Recorder* 
De originele Honda Drive Recorder is veel meer dan een 
opnametoestel. Waar u ook rijdt in de stad, manoeuvreert 
of zelfs stilstaat, deze handige technologie biedt u altijd een 
extra paar ogen. 

2. Flankbeschermers 
Niets zo vervelend als een kras of deuk in de carrosserie 
van uw wagen. De flankbeschermers zijn gemaakt van 
zacht, schokbestendig materiaal en bieden zijdelingse 
bescherming voor uw wagen en voegen een extra 
designkenmerk toe. 

3. Voorruitafdekking  
Deze voorruitafdekking beschermt de buitenspiegels en 
zijruiten vooraan tegen zwaar weer wanneer uw wagen 
buiten geparkeerd staat. Hij is voorzien van het HR-V-logo. 

1

* Drive Recorder wordt weergegeven op een voertuig met het stuur rechts. 

Blijf beschermd: van de Drive Recorder om uw reis vast 
te leggen tot de flankbeschermers die sporen en krassen 
elimineren, uw HR-V zorgt ervoor. De voorruitafdekking 
garandeert een helder zicht in alle weersomstandigheden.  
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Als u vaak bagage of speciale uitrusting vervoert houdt 
het Cargo Pack de bagage ordelijk en veilig. Deze kit 
omvat: kofferbak met indeling, achterklepverlichting en 
sierlijsten op de laaddrempel. 

Cargo 
Pack

Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 
Lichtmetalen velgen zijn optioneel. Het afgebeelde model is de  
HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver Pearl. 
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KOFFERBAK MET INDELING 
Deze waterdichte kofferbak is perfect afgestemd op de bagageruimte 
van uw wagen en beschermt de koffer tegen vuil en krassen. De 
verdelers voorkomen dat uw lading verschuift en houden ze altijd op 
haar plaats. 

SIERLIJSTEN OP DE LAADDREMPEL 
Dit praktische en stijlvolle accessoire voor de koffer beschermt tegen 
krassen en stoten. Het past perfect op de buitenkant van de koffer en 
heeft een aantrekkelijke afwerking in geborsteld roestvrij staal. 

ACHTERKLEPVERLICHTING 
De achterklepverlichting van Honda werd ontwikkeld om uw comfort 
en veiligheid te verhogen door niet alleen de kofferruimte, maar ook 
het oppervlak achter uw wagen te verlichten. Het ledlampje aan de 
binnenkant van de achterklep zorgt voor een krachtige en consistente 
verlichting in de koffer, zelfs als deze volgeladen is. Het lampje licht op 
zodra de achterklep wordt geopend. 
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1. Kofferbak 
Deze waterdichte antislipkofferbak is perfect afgestemd op 
de bagageruimte van uw wagen en beschermt de koffer 
tegen vuil en krassen. Hij heeft verhoogde randen en het  
HR-V-logo. 

2. Hondenscherm  
Het hondenscherm beschermt uw huisdieren door 
de passagiersruimte achteraan te scheiden van de 
bagageruimte. Het past perfect tussen de rugleuning van de 
achterbank en het dakinterieur. Een must voor wie huisdieren 
heeft. 

3. Dakdrager  
Vergroot het laadvermogen van uw wagen met een 
veilige dakdrager. Hij is voorzien van vier sloten. Maximaal 
laadvermogen: 40 kg of maximaal één fiets. 

4. Dwarsstangen  
Deze dwarsstangen zijn voorzien van antidiefstalsloten 
en voldoen aan de strenge veiligheidseisen. Maximaal 
laadvermogen: 45 kg of maximaal twee fietsen. 

2

1

Présence en functionaliteit: de HR-V heeft niet alleen een 
opvallende look, maar is ook perfect uitgerust voor waar u ook 
gaat en wat u ook doet. De kofferbak is geschikt voor zware 
goederen en beschermt de koffer van uw HR-V. Draag meer 
met de dakdrager en dwarsstangen – of neem een vierpotige 
vriend mee met het hondenscherm. 

Transport
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Illumination  
Pack
Het Illumination Pack gebruikt een combinatie van 
subtiele lichten om een aangename sfeerverlichting in het 
interieur te voorzien.  
Deze kit omvat: sfeerverlichting vooraan en verlichte 
deurdrempels. 

SFEERVERLICHTING VOORAAN 
De sfeerverlichting vooraan gaat aan door de deuren te 
ontgrendelen of te openen. De lichten geven het interieur 
van uw wagen een zachte, koele gloed. 

Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 
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VERLICHTE DEURDREMPELS
De verlichte deurdrempels zijn vervaardigd van geborsteld roestvrij staal 
en hebben een verlicht HR-V-logo. Ze beschermen de deurdrempels 
tegen sporen en krassen. Deze kit omvat verlichte sierelementen vooraan 
en niet-verlichte achteraan. 
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Interieur  
& Comfort
1. Zonneschermen  

Blijf koel en in de schaduw met deze zonneschermen. Ze bieden 
bescherming tegen de zon voor de passagiers achteraan en zijn 
eenvoudig te monteren en weer te verwijderen. De kit omvat: vier 
schermen en gratis opbergtas. 

2. Hoogwaardige vloermatten  
Deze hoogwaardige en comfortabele getufte matten met tweekleurig 
nubuck-boordsel in zwart/zilver hebben een metalen HR-V-logo voor 
duurzaamheid. Eén set omvat: matten voor- en achteraan. 

3. Draadloze lader  
Dankzij de draadloze lader van Honda valt uw smartphone nooit 
zonder stroom. Leg uw telefoon gewoon op de geïntegreerde laadmat 
om hem moeiteloos op te laden zonder vervelende kabels. Compatibel 
met alle mobiele telefoons met draadloze oplaadfunctie. 

4. USB-lader achteraan  
Deze USB-oplaadkit achteraan is de perfecte aanvulling om uw 
passagiers achteraan op elk moment van stroom te voorzien. De kit 
omvat twee type A-USB-aansluitingen. 

5. Rubber matten  
Deze rubber matten – met verhoogde randen – zijn robuust en toch 
onderhoudsvriendelijk en gemaakt om uw auto voor- en achteraan te 
beschermen en zijn voorzien van het HR-V-logo. De kit omvat: matten 
voor- en achteraan. 

6. Achterklepverlichting  
De achterklepverlichting van Honda werd ontwikkeld om uw comfort 
en veiligheid te verhogen, door niet alleen de kofferruimte, maar ook 
het oppervlak achter uw wagen te verlichten. Het ledlampje aan de 
binnenkant van de achterklep zorgt voor een krachtige en consistente 
verlichting in de koffer, zelfs als deze volgeladen is. Het licht op zodra 
de achterklep wordt geopend. 

7. Donker getinte ruiten  
Als u privacy belangrijk vindt voor uw passagiers achteraan, zijn de 
donker getinte ruiten de perfecte aanvulling op uw HR-V. Deze kit 
omvat: twee zijruiten achteraan en de achterruit. 
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTMotor

Motornaam I-MMD I-MMD I-MMD

Cilinderinhoud (cc) 1498 1498 1498

Boring x slag (mm) 73 x 89,5 73 x 89,5 73 x 89,5

Compressieverhouding 13,5 13,5 13,5

Emissienorm EURO-6D-final EURO-6D-final EURO-6D-final

Brandstoftype Loodvrij (95) Loodvrij (95) Loodvrij (95)

Transmissietype eCVT eCVT eCVT

Prestaties

Max. vermogen benzinemotor (kW @ t/min) 79@6.000-6.400 79@6.000-6.400 79@6.000-6.400

Max. vermogen benzinemotor (PK @ t/min) 107@6.000-6.400 107@6.000-6.400 107@6.000-6.400

Max. koppel benzinemotor (Nm @ t/min) 131@4.500-5.000 131@4.500-5.000 131@4.500-5.000

Max. vermogen elektrische motor (kW [PK]) 96[131] 96[131] 96[131]

Max. koppel elektrische motor (Nm) 253 253 253

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) 10,6 10,7 10,7

Topsnelheid (km/u) 170 170 170

Geluidsniveau in wagen (dB) 66 66 66

Brandstofverbruik en emissiewaarden1 
(WLTP)
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Laag - CO2 (g/km) 104 104 104

Medium  - CO2 (g/km) 94 94 94

Hoog  - CO2 (g/km) 103 103 103

Extra Hoog - CO2 (g/km) 162 162 162

Gecombineerd - CO2 (g/km) 122 122 122

Laag  (l/100 km) 4,6 4,6 4,6

Medium (l/100 km) 4,1 4,1 4,1

Hoog (l/100 km) 4,6 4,6 4,6

Extra hoog (l/100 km) 7,1 7,1 7,1

Gecombineerd (l/100 km) 5,4 5,4 5,4

CO-emissie (g/km) 58,2 58,2 58,2

Totaal Hydro Carbon HC (mg/km) 5,7 5,7 5,7

Niet-methaan koolwaterstoffen NMHC (mg/km) 4,6 4,6 4,6

NOx uitstoot (mg/km) 4,4 4,4 4,4

Brandstofverbruik en emissiewaarden1 
(NEDC 2.0)

Stadsverkeer CO₂ (g/km) 72 72 72

Landelijk CO₂ (g/km) 110 110 110

Gecombineerd CO₂ (g/km) 96 96 96

Stadsverkeer (l/100 km) 3,1 3,1 3,1

Landelijk (l/100 km) 4,8 4,8 4,8

Gecombineerd (l/100 km) 4,2 4,2 4,2
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTAfmetingen

Lengte (mm) 4.340 4.340 4.340

Breedte (mm) 1.790 1.790 1.790

Breedte inclusief ingeklapte buitenspiegels (mm) 1.866 1.866 1.866

Breedte inclusief buitenspiegels (mm) 2.028,17 2.028,17 2.028,17

Hoogte (mm) - inclusief haaienvinantenne 1.582 1.582 1.582

Wielbasis (mm) 2.610 2.610 2.610

Spoor voor (mm) 1.535 1.535 1.535

Spoor achter (mm) 1. 540 1.540 1.540

Bodemvrijheid (mm) - met bestuurder 188 188 188

Bodemvrijheid (mm) - volledig geladen 150,17 150,68 150,6

Draaicirkel (m)  -  Carrosserie 11,3 11,3 11,3

Draaicirkel (m) - Centrum wiel (straal) 5,5 5,5 5,5

Aantal stuurwielomwentelingen 2,4 2,4 2,4

Volumes

Inhoud brandstoftank (l) 40 40 40

Aantal zitplaatsen (personen) 5 5 5

Inhoud bagageruimte - VDA-norm (l) - tot aan raam 319 319 304

Inhoud bagageruimte - VDA-norm (l) - tot aan raam (incl. box 
onder koffervloer)

335 335 320

Inhoud bagageruimte - VDA-norm (l) - met neergeklapte 
achterbank, tot aan dak

1.289 1.289 1.274

Inhoud bagageruimte - VDA-norm (l) - met neergeklapte 
achterbank, tot aan dak (incl. box onder koffervloer)

1.305 1.305 1.290

Inhoud bagageruimte - VDA-norm (l) - met neergeklapte 
achterbank, tot aan raam

971 971 956

Inhoud bagageruimte - VDA-norm (l) - met neergeklapte 
achterbank, tot aan raam (incl. box onder koffervloer)

987 987 972

Gewicht2

Leeggewicht (kg) 1.380 - 1.401 1.380 - 1.401 1.380 - 1.401

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1.870 1.870 1.870

Laadvermogen (kg) 469 - 490 469 - 490 469 - 490

Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) 1.030 / 890 1.030 / 890 1.030 / 890

Max. daklast (kg) 45 45 50

 1  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.
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTVeiligheid

ABS (Anti-Lock Braking System) ◆ ◆ ◆

Bestuurders- en passagiersairbags vooraan ◆ ◆ ◆

SRS airbag passagier met aan/uit schakelaar ◆ ◆ ◆

Zijdelingse airbags (vooraan) ◆ ◆ ◆

Gordijnairbags (voor en achter) ◆ ◆ ◆

Dode hoek waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor – ◆ ◆

Remassistentie (BA) ◆ ◆ ◆

Botsing- en letselbeperkend remsysteem  
(Collision Mitigation Braking System)

◆ ◆ ◆

Collision Mitigation Throttle Control (voor en achter) ◆ ◆ ◆

Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS) ◆ ◆ ◆

SRS Airbag bestuurder (ééntrapsontplooiing) ◆ ◆ ◆

eCall ◆ ◆ ◆

Elektronische remkrachtverdeling (EBD) ◆ ◆ ◆

Emergency Stop Signal (ESS) ◆ ◆ ◆

Waarschuwingssysteem frontale botsing (FCW) ◆ ◆ ◆

Veiligheidsgordels voor- en achteraan met oprolmechanisme 
met noodvergrendeling (ELR)

◆ ◆ ◆

Aanpasbare snelheidsbegrenzer ◆ ◆ ◆

Intelligente snelheidsbegrenzer ◆ ◆ ◆

ISOFIX-bevestigingssysteem - I-SIZE ◆ ◆ ◆

Lane Departure Warning (LDW) ◆ ◆ ◆

Rijstrookassistentie (LKAS) ◆ ◆ ◆

Low Speed Brake functie ◆ ◆ ◆

Low Speed Following functie ◆ ◆ ◆

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation) ◆ ◆ ◆

Verkeersbordenherkenning (TSR) ◆ ◆ ◆

Stabiliteitssysteem (VSA) ◆ ◆ ◆

Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan ◆ ◆ ◆

Veiligheidsvoorzieningen

Antidiefstalsysteem ◆ ◆ ◆

Centrale deurvergrendeling met 2 afstandsbedieningen ◆ ◆ ◆

Alarmsysteem ◆ ◆ ◆

Selecteerbare deurontgrendeling ◆ ◆ ◆

Smart Entry & Start ◆ ◆ ◆

Afdekscherm voor de bagageruimte ◆ ◆ ◆

◆ Standaarduitrusting     –  Niet beschikbaar
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTInterieur

Zilveren interieurpanelen – ◆ ◆

Verzilverde deurhandgrepen binnen ◆ ◆ ◆

Lederen stuurwiel – ◆ ◆

Zwart stoffen interieur ◆ – –

Zwart synthetisch leder - stof interieur – ◆ –

Lichtgrijs synthetisch leder - stof interieur – – ◆

Exclusieve Styling (oranje afwerking console vooraan,  
oranje stiksels op stuur en zetels)

– – ◆

Functionaliteit en technologie

Agile Handle Assist (AHA) ◆ ◆ ◆

Drive Mode - ECON/ SPORT/ NORMAL ◆ ◆ ◆

Elektrische handrem ◆ ◆ ◆

Brake Hold ◆ ◆ ◆

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) ◆ ◆ ◆

Elektrische stuurbekrachtiging met Variabele Ratio ◆ ◆ ◆

Hill Start Assist (HSA) ◆ ◆ ◆

Hill Descent Control ◆ ◆ ◆

Start-stop / EV mode ◆ ◆ ◆

Multi Info Display ◆ ◆ ◆

Controle regeneratief remmen / afremmen  
(paddels achter stuur)

◆ ◆ ◆

Comfort en gebruiksgemak

12 volt stopcontact vooraan ◆ ◆ ◆

Automatische airco ◆ – –

Automatische dubbele zone airco – ◆ ◆

Ventilatie achteraan ◆ ◆ ◆

Zelfdimmende achteruitkijkspiegel – ◆ ◆

Regensensor (automatisch in- en uitschakelen van de 
ruitenwissers)

◆ ◆ ◆

Bagagehaak in kofferruimte ◆ ◆ ◆

Adaptieve Intelligente Cruise Control (ACC) ◆ ◆ ◆

Elektrisch bediende buitenspiegels ◆ ◆ ◆

Elektrisch verwarmbare buitenspiegels ◆ ◆ ◆

Elektrisch inklapbare buitenspiegels ◆ ◆ ◆

Kanteling van de buitenspiegel bij achteruitrijden – ◆ ◆

Armsteun voor bestuurder en passagier vooraan ◆ ◆ ◆

Elektrisch bediende zijruiten voor- en achteraan ◆ ◆ ◆

Bestuurdersstoel in de hoogte verstelbaar ◆ ◆ ◆

Opbergvak in de passagiersstoel ◆ – –

Opbergvak in de bestuurders- en passagiersstoel – ◆ ◆

◆ Standard     –  Not available 
 
† Fuel consumption figures, sourced from EU regulated laboratory test results, are provided for comparison purposes and may not reflect real-life driving experience.  
The Honda HR-V has been subjected to the new WLTP CO2 and fuel consumption testing cycle in accordance with Commission Regulation (EU) 2017/1151.  
WLTP figures better reflect the actual performance of the vehicle when driven on the road. 
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Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTComfort en gebruiksgemak

Ontdooier voorruit (ruitenwissers) – ◆ ◆

Stoelverwarming vooraan ◆ ◆ ◆

Verwarmd stuurwiel – ◆ ◆

Elektrisch bedienbare ruiten en inklapbare spiegels met sleutel – ◆ ◆

Opbergbox onder de koffervloer ◆ ◆ ◆

Magic Seats ◆ ◆ ◆

Parkeersensoren (4 vooraan en 4 achteraan) ◆ ◆ ◆

Elektrisch bedienbare kofferklep (handsfree) – ◆ ◆

Achterbank neerklapbaar (60/40) ◆ ◆ ◆

Centrale armsteun achteraan ◆ ◆ ◆

Achteruitrijcamera ◆ ◆ ◆

Make-up spiegels in de zonneklep ◆ ◆ ◆

Kantel- en telescopisch stuurwiel ◆ ◆ ◆

Interieurverlichting

Sfeerverlichting (dak) ◆ ◆ ◆

Verlichting bij het uitstappen ◆ ◆ ◆

Leeslampjes (vooraan) ◆ ◆ ◆

Tellerverlichting ◆ ◆ ◆

Leeslampjes (achteraan) ◆ ◆ ◆

Verlichte make-up spiegels ◆ ◆ ◆

Kofferbakverlichting ◆ ◆ ◆

Audio en communicatie

BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT)3 ◆ ◆ ◆

DAB ◆ ◆ ◆

Compatibel met My Honda+ ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT met Navigatie (9" touchscreen, AM/FM/DAB, 
Apple Carplay en Android Auto, live verkeersinfo)4 ◆ ◆ ◆

4 luidsprekers ◆ – –

6 luidsprekers (incl. 2 tweeters voorin) – ◆ ◆

Luidsprekers - Premium Audio – – ◆

Luidsprekers - Centraal – – ◆

Subwoofer – – ◆

Audiobediening aan het stuur ◆ ◆ ◆

2 USB-aansluitingen (vooraan)5 ◆ ◆ ◆

2 USB-aansluitingen (achteraan)5 – ◆ ◆

Wireless Apple Carplay ◆ ◆ ◆

Wireless Charging – – ◆
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3 Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen, synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies. 
4  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. We adviseren om uw mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden 
gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.

5 Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.

◆ Standaarduitrusting     –  Niet beschikbaar

Elegance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance
1.5 i-MMD

2WD
eCVT

Advance Style
1.5 i-MMD

2WD
eCVTExterieur

Two-tone dak – – ◆

Haaienvin antenne ◆ ◆ ◆

Deurhandgrepen in carrosseriekleur ◆ ◆ ◆

Grille in carrosseriekleur ◆ ◆ –

Grille in carrosseriekleur met driekleurige inleg – – ◆

Two tone spiegelkappen – – ◆

Dakrails – – ◆

Spoiler ◆ ◆ ◆

Oranje accenten – – ◆

Raamoplijsting laagglanzend ◆ – –

Raamomlijsting hoogglanzend – ◆ ◆

Koplampen

LED actieve bochtenverlichting – – ◆

Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de 
koplampen)

◆ ◆ ◆

Automatisch regeling koplampen – – ◆

LED dagrijlichten ◆ ◆ ◆

LED mistlichten vooraan – ◆ ◆

"Follow me home" koplampen (Coming Home/Leaving Home 
Function)

◆ ◆ ◆

LED koplampen ◆ ◆ ◆

Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam 
Support System)

◆ ◆ ◆

LED achterlichten (rood en transparant) ◆ ◆ –

LED achterlichten (smoked en transparant) – – ◆

LED seqentiële richtingaanwijzers vooraan ◆ ◆ ◆

Velgen en banden

Bandenreparatiekit ◆ ◆ ◆

18” lichtmetalen velgen ◆ ◆ ◆

Banden 225/50 R18 ◆ ◆ ◆
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De afgebeelde modellen zijn de HR-V Advance Style 1.5 i-MMD in de tweekleurige Meteoroid Grey 
Metallic met zwart dak en de HR-V Advance 1.5 i-MMD in Premium Sunlight Silver Pearl.
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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.

Ontdek meer over de Honda HR-V op honda.be en honda.nl
SCAN HIER 

En beleef onze 
Honda HR-V  
AR Experience 

Honda gebruikt enkel duurzaam papier van fabrikanten in de EU.  
Werp me niet weg, geef me door aan een vriend of recycleer me.

Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02


