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למשפחה שלך מגיע יותר מ-
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*בכפוף לדגמים שבמבצע בהתאם לתקנון.
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בהנחה מיוחדת.

ליסינג פרטי ישירות מהיבואן

תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה

THE POWER OF COMFORT

יש נהגים שחשוב להם שהרכב שלהם יהיה מאובזר .יש כאלה שחשוב להם שהוא יהיה מרווח,
ולאחרים בכלל חשוב שהוא יראה יוקרתי .יש את כל הנהגים האלה ,ויש את הנהגים של הונדה CR-V
שנהנים מכל העולמות ברכב פנאי-שטח  4X4מפנק אחד .ה CR-V-משלב בצורה אופטימאלית בין הכביש
לשטח ,ומעניק לנוסעים בו תחושת ביטחון וחופשיות.

חווית נהיגה
פורצת דרך
בCR-V -

בין כל החוויות שמחכות לך
החדש ,יש אחת ששווה לך קצת יותר.
מערכת  ECONמתוחכמת שתאפשר לך
ליהנות מהביצועים הדינמיים של מנוע
 i-VTECשל הונדה ,תוך חיסכון דרמטי
בהוצאות הדלק ושמירה על קצב נסיעה
יעיל בלחיצת כפתור.
בנוסף ,הדגם החדש מצויד במערכת
מתקדמת וחכמה להנעת ארבעת הגלגלים,
המעניקה יציבות בנסיעה ואחיזה בלתי
מתפשרת בכל כביש או דרך.

נוחות
שלא הכרת
הנוחות וההתאמה האבסולוטית לצרכי
הנוסעים הם שעמדו לנגד עיני המהנדסים
בעת פיתוח ועיצוב ה CR-V -החדש.
הנדסת האנוש החכמה והבלתי מתפשרת
מעניקה לנוסעים תחושת נוחות והנאה
יוצאת דופן.
תא הנוסעים המפואר של ה CR-V -מאפשר
ישיבה מרווחת ,תפעול קליל ושדה ראייה רחב
לכולם.

כל מה שצריך,
ברכב שאתה רוצה
סביבת הנהג ב CR-V -החדש תעטוף אותך
עם כל האבזור המתקדם שניתן לבקש:
מערכת שמע איכותית ויוקרתית
המתממשקת עם  iPod ,USBו ,MP3 -לוח
מחוונים מהודר ,מסך מידע מושלם ועוד
אינספור עזרים טכנולוגיים שיאפשרו לך
לנהוג בבטחה ובשליטה מלאה.
כל אלו ועוד הם שממקמים את הCR-V -
החדש בדרגה אחת מעל כולם.

תא מטען גדול,
בלחיצה אחת קטנה
בהתאם למעמדו כרכב הפנאי-שטח
המרווח בקטגוריה ,מאפשר לך ה,CR-V -
באמצעות תכנון חכם וגמיש ,להסיע
נוסעים בצורה מרווחת ומפנקת
וגם להתאים את הרכב לכל נסיעה,
פעילות או העמסה.
תא המטען הענק ,ומנגנון קיפול המושבים
החדשני מאפשרים להכיל בקלות מגוון רחב
של חפצים וציוד לכל מטרה .כמו למשל 2
זוגות אופניים ועוד.

Safety and Security

Comfort 2WD

Executive

Elegance

בטיחות ומיגון

Comfort

Driver i-SRS airbag

שלבית-כרית אוויר קדמית לנהג בהפעלה דו

Passenger i-SRS airbag with cut off switch

כרית אוויר קדמית לנוסע הניתנת לניטרול

Side airbags (front)

כריות אוויר צידיות למושבים הקדמיים

Side curtain airbags with rollover sensor (front and rear)

)כריות אוויר צידיות מסוג וילון עם חיישן זיהוי (קדמית ואחורית

Whiplash Lessening Front Headrests

משענות ראש קדמיות אקטיביות למניעת פגיעות צוואר

ABS Anti lock Braking System

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים

Electronic Brakeforce Distribution (EBD)

)EBD( מערכת לחלוקת בלימה אלקטרונית

Brake Assist (BA)

)BA( מערכת עזר לבלימת חירום

Traction Control System (TCS)

)TCS( מערכת בקרת אחיזה

Vehicle Stability Assist (VSA)

)VSA( מערכת בקרת יציבות

Trailer Stability Assist (TSA)

)TSA( מערכת בקרת יציבות הנגרר

Hill Start Assist (HAS)

)HSA( מערכת עזר לזינוק בעליה

Hill Descent Control (HDC)

)HDC( מערכת בקרת נסיעה במורד

Deflation Warning System (DWS)

)DWS( מערכת התראת לחץ אוויר בצמיגים

Emergency Stop Signal (ESS)

)ESS( תאורת התראה בבלימת חירום

Front seat belts with 2-stage Emergency Locking Retractor (ELR)
Rear seat belts with Emergency Locking Retractor (ELR)

)ELR( קדם מותחן כפול לחגורות בטיחות קדמיות
)ELR( קדם מותחן לחגורות בטיחות מאחור

ISOFix points

ISOFix נקודות עיגון

Immobilizer system

משבת מנוע מתקדם

Remote central locking with 2 jack-knife keys
Smart Entry & Start

)2( שלט משולב מפתח נשלף
Smart - התנעה וכניסה חכמה הונדה

Tonneau cover

Interior - Trim

כיסוי תא מטען דו כווני
Comfort 2WD

Executive

Elegance

פנים הרכב ומושבים

Comfort

High quality fabric interior

מושבי בד איכותיים

Leather interior

מושבי ודיפון עור

Leather steering wheel & shift knob

Function & Technology

גלגל הגה ובורר הילוכים בציפוי עור
Comfort 2WD

Executive

Elegance

תפקוד וטכנולוגיה

Comfort

intelligent - Multi Information Display (i-MID)

i-Mid צג מידע רב תפקודי צבעוני מתקדם

Electric Power Steering Motion Adaptive

הגה כוח בתיגבור חשמלי אדפטיבי

Hill Descent Control (HDC)

)HDC( מערכת בקרת נסיעה במורד

High beam Support System (HSS)

)HSS( מערכת תמיכה באורות נסיעה גבוהים

Econ mode push button

 למקסום החסכון בדלקECON לחצן

Idle Stop

פונקציית דימום במצב סרק
 מתקדמת להנעה כפולה בזמן אמת4WD מערכת

Advanced E - Real Time 4WD
Steering paddle Shift

מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

Standart

סטנדרט

Option at extra charge

אופציה בתשלום נוסף

מפרט טכני

TECHNICAL SPECIFICATION
2WD

4WD

i -Vtec

i -Vtec

בנזין-סוג

1997cc

1997cc

)נפח מנוע (סמ"ק

Engine & Transmission
Type-petrol
Displacement (cc)
Driven wheels
Emission standards
Fuel required

מנוע ותיבת הילוכים

Front wheel/ קדמיתAll wheel/כפולה
Euro 5
Euro 5
95

95

הנעה
תקן זיהום אויר
סוג דלק מומלץ

Auto 5 speed steering mount Paddle Shift

מנופי העברה מגלגל ההגה+ הילוכים אוטומטית5 תיבת

Manual 6 speed

 הילוכים6 תיבת הילוכים ידנית

ביצועים

Performance
Engine maximum power (KW rpm)

114/6500

114/6500

Engine maximum power (PS rpm)

155/6500

155/6500

סל"ד/הספק מירבי כ"ס

Engine maximum torque (NM rpm)

192/4300

192/4300

סל"ד/מומנט מירבי נ"מ

19.57/4300

19.57/4300

10

12.3

) קמ"ש (שניות0-100 תאוצה

190

182

)מהירות מירבית ( קמ"ש

Engine maximum torque (KG/M rpm)
Acceleration 0-100 km/h (seconds)
Maximum speed (km/h)

Fuel Economy & Emissions

סל"ד/הספק מירבי קו"ט

סל"ד/מומנט מירבי קג"מ

צריכת דלק ופליטה

Comfort 2WD

Executive

Com/Ele`

Urban cycle (l/100 km)

8.9

10.1

10

) ק"מ100/'נסיעה עירונית (ל

Extra urban cycle (l/100 km)

6.2

6.2

6

) ק"מ100/'נסיעה בינעירונית (ל

Combined (l/100 km)

7.2

7.7

7.5

) ק"מ100/'נסיעה משולבת (ל

Combined CO2
ISR Green index

168

179

175

CO2 נתוני פליטת

6

8

7

Dimensions & Weight

דרגת זיהום אויר

ממדים ומשקל

Overall length (mm)

4570

)אורך (מ"מ

Overall width (mm)

1820

)רוחב (מ"מ

Overall width including door mirrors (mm)

2095

)רוחב כולל מראות (מ”מ

Overall height (mm)

1685

)גובה (מ"מ

Wheelbase (mm)

2630

)בסיס גלגלים (מ"מ

Track front (mm)

1570

)מפסק גלגלים קדמי (מ"מ

Track rear (mm)

1580

)מפסק גלגלים אחורי (מ"מ

Ground clearance - with driver (mm)

165

 כולל נהג ברכב- מרווח גחון

Turning circle - at wheels (m)

5.5

)'רדיוס סיבוב בגלגלים (מ

Turning circle - at body (m)

5.9

)'רדיוס סיבוב במרכב (מ

Steering wheel lock to lock (wheel turns)

3.16

סיבובים מנעילה לנעילה של גלגל ההגה

Trunk capacity - rear seat up load to window (litres, VDA method)

589

)VDA נפח תא מטען עד גובה החלונות (ליטר שיטת

Trunk capacity - rear seat down load to window (litres, VDA method)

1146

)VDA נפח תא מטען עד גובה החלונות מושבים מקופלים (ליטר שיטת

Trunk capacity - rear seat down load to roof (litres, VDA method)

1627-1669

Fuel tank (litres)

58

Curb weight (kg)

1460-1635

(VDA נפח תא מטען עד התקרה מושבים מקופלים (ליטר שיטת
)נפח מיכל דלק (ליטרים
)משקל (ק״ג

Maximum towing weight (kg) without brakes

600

משקל גרירה מרבי (ק״ג) ללא בלמים

Maximum towing weight (kg) with brakes

1500

משקל גרירה מרבי (ק״ג) כולל בלמים

Maximum roof load (kg)

80

)עומס מרבי על הגג (ק״ג

Interior Lights

Comfort 2WD

Executive

Elegance

תאורת פנים הרכב

Comfort

Ignition lock illumination

תאורת מתג התנעה

Map light (front)

)תאורת מפות (קדמית

Trunk light

תאורת תא מטען

Glove box light
Courtesy light
Ambient light (roof)

Audio & Communication

Executive

Elegance

)תאורת כניסה (קדמית ואחורית

שמע ותקשורת

1 CD tuner
Auxiliary jack

לבחירתך מגוון אביזרים מקוריים בהתקנה מקומית

דיסק מקורי-רדיו
AUX כניסת

USB jack (iPod compatible)

iPod  תואםUSB כניסת

4 speakers

 רמקולים4

4 speakers + 2 tweeters
Premium audio with subwoofer

 טויטרים2 +  רמקולים4
מערכת שמע פרימיום הכוללת סאבוופר

Steering wheel remote audio controls
Touch multimedia screen + Nav’ system

Exterior & Exterior lights

Comfort 2WD

Executive

Elegance

Roof rails

מסילות גג

Panorama glass roof

גג זכוכית פנוראמי

Privacy glass

חלונות אחוריים כהים

Halogen headlights

 הלוגן- תאורת חזית

Bi-HID headlights with auto leveling

 קסנון כפול בעלת כוונון אוטומטי- תאורת חזית

Active Cornering Lights

מערכת תאורת צד אקטיבית

Highbeam Support System

מערכת תמיכה באורות נסיעה גבוהים

Headlights washers

מתזים לפנסי חזית

Front fog lights

פנסי ערפל קדמיים

Daytime Running Lights (DRL)

LED תאורת יום קבועה

Headlights auto on/off timer (coming/leaving )

)יציאה/קוצב זמן לתאורה ראשית (כניסה

Wheels

Comfort 2WD

Executive

Elegance

צמיגים וחישוקים

Comfort

גובה כללי
 מ"מ1685

17" alloy wheels

17" חישוקי סגסוגת

18" alloy wheels

18" חישוקי סגסוגת

Tyres 225/65R17

225/65R17 צמיגים

Tyres 225/60R18
Spare temper tyre

225/60R18 צמיגים

חיישן גשם ובקרת מגבים אוטומטית
חיישן אורות אוטומטי
מראת נסיעה לאחור בעלת עמעום אוטו׳ למניעת סנוור
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
מצלמת נסיעה לאחור

DR/PASS one touch power window

פתיחה וסגירת חלון נהג ונוסע בנגיעה

Rear one touch power window (up/down)

פתיחה וסגירת חלונות אחוריים בנגיעה

Key fob operation (windows)

פתיחה וסגירת חלונות הרכב באמצעות שלט

Key fob retractable door mirrors

קיפול ופתיחת מראות צד באמצעות שלט

Electrically retractable door mirrors

קיפול חשמלי למראות צד

Elec` adjustable and heated door mirrors
Tilt & telescopic steering wheel

אבזור ותאורת חוץ

פתחי מיזוג אוויר אחוריים
בקרת שיוט ומגביל מהירות

Rear view camera

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
Comfort

בקרת אקלים דו אזורית אוטומטית

Parking sensors (4 x front & 4 x rear)

Exterior mirror tilt for reverse

מסך מגע מולטימדיה כולל מערכת נווט

כוונון חשמלי וחימום מראות צד
הטיית מראת צד חשמלית בעת שילוב להילוך אחורי
כוונון טלסקופי לגלגל ההגה

Driver & passenger seat armrest

משענת יד מרכזית רחבה לנהג ולנוסע

Rear seat centre armrest

משענת יד מרכזית במושב האחורי

Sunvisor vanity mirrors

סך שמש הכולל מראה

Illumination for sunvisor vanity mirrors

סך שמש הכולל מראה ותאורה

Sunglasses box

תא אחסון ייעודי למשקפיים

Accessory socket (front instrument panel)

 לוח מחוונים12V שקע

Accessory socket (centre console)

 קונסולה מרכזית12V שקע

Accessory socket (trunk)

 בתא המטען12V שקע

Power tailgate

דלת תא מטען בהפעלה חשמלית

Driver seat manual height adjustment

כוונון ידני למושב הנהג

Driver seat power adjust (8 way)

) מצבים8( כוונון חשמלי למושב הנהג

Driver seat power lumbar support

מושב נהג-כוון חשמלי לתמיכת גב תחתון

Passenger seat manual height adjustment

כוונון גובה ידני למושב הנוסע

Passenger seat power lumbar support

 מושב נוסע- כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון

Heated seats (front)

)חימום מושבים (קדמיים

One-motion fold down rear seats (60:40)

קיפול מושבים אחוריים ייחודי בתנועה אחת
Standart

סטנדרט

 מ"מ4570 אורך כללי

מפשק גלגלים קדמי
 מ"מ1570

 מ"מ2095 רוחב כללי כולל מראות

*דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מזערי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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זיהום
מירבי

 ק”מ100 -צריכת דלק בליטרים ל

אופציה בתשלום נוסף

דגם

8.9

עירוני

COMFORT 2WD

בינעירוני

10

עירוני

ELEGANCE / COMFORT 4WD

בינעירוני

10.1

עירוני

EXECUTIVE 4WD

6.2

בינעירוני

7

6

8

6.2

6

 מ"מ1580 מפשק גלגלים אחורי
 מ"מ1820 רוחב כללי

Option at extra charge

גלגל חלופי זמני
מדד זיהום אוויר

בסיס גלגלים
 מ"מ2630

נוחות

Comfort

Auto dim rear view mirror

HTF  הונדהBT מערכת

Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) system

Elegance

Cruise control and speed limiter
Dusk sensing auto lights

Comfort

Executive

Climate control dual auto A/C

Rain sensing auto wipers

)דלתות+תאורת סביבה הקפית (רגליים
Comfort 2WD

Comfort 2WD

Rear A/C vent

תאורת תא כפפות
)תאורת סביבה הקפית (גג

Ambient light (Dr/Ps footwell+door)

Comfort & Convenience

