HONDA CR-V 2019

CR-V

többlet felszereltségi táblázat

alapfelszereltség (Comfort ):
UTASBIZTONSÁG
Légzsák - vezető
Légzsák - utas kikapcsolható
Légzsák - oldal elöl
Légzsák - függöny elöl és hátul
Ostorcsapás nyaksérülést csökkentő fejtámla
VSA menetstabilizáló rendszer
TSA utánfutó stabilizáló rendzser
ISO Fix rögzítési pontok (második ü.sor szélen)
Hegymenet elindulást segítő
Vészfékezést jelző fény
Agilis vezetést támogató rendszer
Honda Sensing - ütközés erejét mérséklő rendszer
Honda Sensing - ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
Honda Sensing - sávtartó rendszer
Honda Sensing - sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Honda Sensing - útpálya elhagyást csökkentő rendszer
Honda Sensing - intelligens sebesség határoló
Honda Sensing - adaptív intelligens tempomat
Honda Sensing - közúti jelzőtáblát felismerő rendszer
eCall rendszer
VAGYONBIZTONSÁG
Inditásgátló
Riasztó
Csomagtér takaró

FUNKCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA
ECON takarékos vezetést segítő üzemmód
i-MID többfunkciós kijelző
Takarékos vezetést segítő fel/le váltásjelző
Elektromos kézifék
Alapjárat leállítás
KOMFORT ÉS KÉNYELEM
Klíma - automata egyzónás
Szellőzőrostélyok a hátsó üléseknél
Fényszóró - automata (szürkületérzékelő)
Ablak - elöl motoros (automata)
Ablak - hátul motoros (automata)
Külső tükör - motorosan állítható és fűthető
Kartámasz - vezető és utas
Kartámasz - hátul középen
Napellenző tükrök
Napszemüveg tartó
Csatlakozó 12V elsö konzol
Csatlakozó 12V közép konzol
Csatlakozó 12V csomagtér
Ülés - vezető állítható magasságú
Ülés - motoros deréktámasz
Ülés - hátsó zsebek vezető
Ülés - hátsó zsebek utas
Ülés - fűthető elöl
Ülés - 60:40 arányban dönthető

MEGVILÁGÍTÁS - BELSŐ
Megvilágítás - térkép elöl
Megvilágítás - olvasó hátul
Megvilágítás - csomagtér
Megvilágítás - kesztyűtartó
Üdvözlő világítás
AUDIO
Audio - 5"-os kijelzővel szerelt audio
USB elöl 1x
Hangszóró 8 db
DAB rádió
Bluetooth
Kormányról vezérelhető audio
KÜLSŐ
Cápauszony antenna
Csomagtérajtó spoiler
MEGVILÁGÍTÁS - KÜLSŐ
Fényszóró - LED
Fényszóró - automata távolságfény támogatás
Fényszóró mosó
Hátsó lámpa - LED kombinációval
Nappali menetfény LED
Hazakisérőfény
KEREKEK
17" aluminium keréktárcsa
Abroncs méret - 225/65 R17
Helytakarékos pótkerék

Elegance 2WD / AWD

felszereltség:
Comfort felszereltség + alábbi többlet:

Lifestyle

felszereltség:
Elegance felszereltség + alábbi többlet:

Executive

Bőrbevonatú kormány
Bőrbevonatú váltógomb
Klíma - automata kétzónás
Esőszenzoros ablaktörlő
Belső tükör fényre automatikusan sötétedik
Tolatást, parkolást segítő szenzorok (elöl 4 hátul 4)
Tolatást segítő kamera
Ablak - távirányító-vezérléssel fel/lehúzható
Külső tükör - távirányító-vezérléssel behajtható
Külső tükör - motorosan behajtható
Külső tükör - lebillenő tolatáskor (jobb)
Napellenző tükrök - világítással
Napszemüveg tartó hátsó ülés tükörrel
Honda Connect NAVI (AM/FM/DAB, internet rádió)
USB elöl 2x
USB hátul 2x (csak töltés)
Ködfényszóró
18" aluminium keréktárcsa
Abroncs méret - 225/65 R18

Holttérfigyelő és kitolatást segítő rendszer
Kulcsnélküli indítás és ajtónyitás/zárás
Bőrkárpitozás
Bőrbevonatú kormány
Fűthető ablakmosó fúvókák
Ülés - utas elöl állítható magasságú
Ülés - utas elöl motoros deréktámasz
Megvilágítás - utas lábterek elöl, belső kilincs
Hangszóró 9 db (subwooferrel)
Tetősín
Sötét üvegezés hátul
Féynszóró - aktív kanyar
Ködfényszóró - LED

Csomagtér takaró
Kormányfűtés
Csomagtér nyitás motoros kéz használat nélkül
Ülés - vezető motoros memóriával
Ülés - fűthető hátul
Hangszóró 9 db (subwooferrel)
Panorámatető nyitható
19" aluminium keréktárcsa
Abroncs méret - 235/55 R19

felszereltség:
Lifestyle felszereltség + alábbi többlet:
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