
HONDA HR-V 2016 többlet felszereltségi táblázat

alapfelszereltség (Comfort ):

Biztonság és Védelem Komfort és Kényelem Küls ő megjelenés
CITY-BRAKE (Városi vészfékez ő rendszer) Állítható kormány - 4 irányban Ablaktörlő - hátsó mósóberendezéssel
Gumiabroncs nyomásfigyelmeztető rendszer Állítható magasságú fényszóró - manuális Abroncs - 215/60 R16
Hegymenet elindulás asszisztens Állítható magasságú vezetőülés Csomagtér ajtó spoiler harmadik féklámpával
Indításgátló Automata fényszóró bekapcsolás funkció (szürkület érzékelő) Keréktárcsa - könnyűfém
Isofix rögzitési pontok Elektromos ablakemelő - elöl (auto fel/le) Külső tükör - index lámpával szerelt
Légzsák - Vezető, Utas(kikapcsolható), Oldal, Függöny Elektromos ablakemelő - hátul Belső jellemz ők
Nappali menetfény Elektromos kézifék MAGIC" hátsó ülésrendszer"
Ostorcsapás-nyaksérülést csökkentő fejtámla Fényszóró - időzített ki/be kapcsolással (Coming /Leaving Home) 12V csatlakozó - első kartámasz alatt
Övfeszítő Könyöktámasz - elöl 12V csatlakozó - konzol
VIN (alvázszám) láthato helyen Központi zár távirányítóval 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
VSA (Vehicle Stability Control, kikapcsolható) Külső tükör - elektromosan állítható és fűtött Csomagtér (padló alatti tároló rekesz)
Audio Légkondicionáló - automata Csomagtér takaró (összehajtható)
Audio AUX csatlakozó Napellenző - tükörrel vez. és utasoldalon megvilágított ECON mód - gazdaságos vezetést támogató rendszer
Audiorendszer kormányról vezérelhető Sebességtartó automatika, sebesség határolóval Helytakarékos gumiabroncs javítószett (pótkerék helyett)
Bluetooth Térképolvasó lámpa Megvilágítás - csomagtér
CD lejátszó Ülés - vezető és utasoldali fűthető Nagyméretű multi-információs kijelző
Csatlakozó - USB Start/Stop rendszer
Hangszóró - 4db ADAS, Honda Connect, valamint NAVIgáció nem rendelh ető Takarékos vezetést segítő váltásjelző
MP3 formátum kezelése
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Elegance  felszereltség: Executive  felszereltség:

Comfort felszereltség + alábbi többlet: Elegance felszereltség + alábbi többlet:

ADAS "HR-V" biztonsági csomag" Fényszóró - LED ADAS "HR-V" biztonsági rendszer:
Ködfényszóró Nappali menetfény(LED) - Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
Riasztórendszer Honda Connect Navi (7 kijelz ő,Garmin,CD,FM/DAB,MirrorLink)" - Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer
Csatlakozó - HDMI Állítható magasságú vezető és utasülés - Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
DAB rádió (digitális rádió) Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás - Távolsági fény automatikus kikapcsolása
Hangszóró - magassugárzó 2db Parkolást tolatást segítő kamera - Intelligens sebesség határoló (tempomat része)
Honda Connect (7kijelz ő, FM/DAB, MirrorLink)" Abroncs - 215/55 R17
Ablak - távirányítóval fel/le húzható Panoráma napfénytető (nyitható)
Automata távolságfény-kapcsolás funkció Sötétített ablakok hátul körben
Esőszenzoros ablaktörlő (intervallum állítással) Belső tükör - fényre automatikusan sötétedő
Könyöktámasz - hátul Bőr-szövet kárpitozás
Külső tükör - elektromosan állítható, behajtható és fűtött
Külső tükör - távirányítóval elektromosan behajtható
Légkondicionáló - automata kétzónás
Parkolást segítő szenzorok - elöl & hátul
12V csatlakozó - csomagtér
Bőrbevonatú kormány
Bőrbevonatú váltógomb
Csomagtér takaró

Honda Connect Navi b ővítés rendelhet ő: 200 000 Ft
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