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לחוות את ה-CR-V החדשה

ה-SUV הנמכר ביותר בעולם* הומצא מחדש. התוצאה היא שילוב ייחודי של עיצוב בולט ושרירי ותכנון 
הנדסי מתקדם. מכונית שנבנתה בשביל חדוות נהיגה אמיתית עם מנוע VTEC 1.5 ליטר טורבו. 

עכשיו, בפעם הראשונה, גם בתצורת 7 מושבים. 
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עיצוב מעורר 

קווי המתאר של ה-CR-V החדשה אולי נראים מוכרים אך העיצוב
חדש לגמרי. כל אחד מהקווים הדינמיים, בתי הגלגלים השריריים 

ומכסה המנוע המפוסל עוצבו כדי להגביר את הביצועים ואת 
היעילות האווירודינמית. 
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שקט פנימי

 CR-V-העיצוב הפנימי של ה
החדשה, נועד למקסם את החיבור 
שלכם עם המכונית. קווים נקיים 

מעניקים תחושה של מרווח 
המודגשת באמצעות שילוב בין 
מרקמים שונים שעובדו בקפידה.

עזרי הניהוג מוקמו כך שיהיו 
אנטואיטיביים ופשוטים, ולמרות 

שאתם מוקפים בטכנולוגיה 
מתוחכמת, היא לא מפריעה. 

תודות למערכת ניטרול רעשים 
אקטיבית, תא הנוסעים שקט ורגוע. 
ה-CR-V נוח במיוחד עם תמיכת גב 
תחתון לנהג ומושבים בעלי אפשרות 
חימום, אלו מבטיחים שכל נסיעה 

תהיה נוחה ורגועה. 
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טכנולוגיה מחברת

פיתחנו מגוון רחב של טכנולוגיות כדי להפוך את הנהיגה ב CR-V החדשה למרתקת באמת. 
נתוני הדרך מוצגים באופן אידיאלי מול עיני הנהג באמצעות צג צבעוני בעל רזולוציה גבוהה.

 מערכות הרכב והבידור, Honda Connect, ניתנות לתפעול באמצעות מסך תצוגה מרכזי בעל 
תגובה מהירה במיוחד, המספק חווית משתמש טבעית וזורמת. 

*חיבור למולטימדיה באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת בכפוף למגבלות השונות
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חיבור מולטימדיה 
אתם יכולים בקלות לחבר את הטלפון שלכם אל מערכת 

המולטימדיה Honda Connect עם אפשרות חיבור 
Apple carplay ,Android auto* עם מסך מגע 7'' 

המאפשר להתקשר, לשמוע מוסיקה ולשלוח ולקבל הודעות.  

מצלמה אחורית רחבה
העבירו להילוך אחורי והמצלמה האחורית 

בעלת זווית ראייה רחבה במיוחד מיד מתעוררת 
 Honda Connect על מסך התצוגה 7'' של ה

*חיבור למולטימדיה באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת בכפוף למגבלות השונות
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חלל הפנים שלך

יש לך הרבה בחיים, אז רצינו לתכנן חלל פנים שיכול להכיל את הכל. ה CR-V החדשה 
מציעה מרווח שימושי ומגוון, מלא בפתרונות אחסון חכמים ומרווח רגליים נדיב ותא מטען 

ענק של יותר מ-1700 ליטר עם כסאות מקופלים. 
הוא גם תוכנן להפוך את החיים שלך לקלים יותר עם קיפול בתנועה אחת של המושבים ותא 
נוסעים בעל רצפה שטוחה למקסימום מקום. אם תרצו לנסוע יותר מחמישה אנשים ברכב, 

אין בעיה עם ה CR-V המציעה היום גם גרסה בעלת 7 מושבים. 
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גרסת 7 מושבים
בעזרת שימוש חכם במרווח הפנים יצרנו גרסה בעלת 

שורת מושבים שלישית שנותנת לכם את הגמישות 
להסיע 7 נוסעים. כשאין בכך צורך, המושבים הנוספים 

מתקפלים על מנת לאפשר מקסמים מרווח פנים.  
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נהיגה דינמית

ה CR-V החדשה מצויידת במנוע 
 1.5 VTEC ,הבנזין הטכנולוגי שלנו

ליטר טורבו ומספק איזון מושלם בין 
ביצועים ליעילות. הוא מגיע עם תיבת 
הילוכים אוטומטית ו-193 כוחות סוס.

בנוסף עיצבנו שלדה קלה שהיא 
אולי המתוחכמת ביותר שאי פעם 
יצרנו ל CR-V , משלימים אותה 
מתלים קדמיים של מקפירסון 

ומתלים אחוריים רב חיבוריים, יחד 
הם מבטיחים נסיעה מהנה עם רמה 

גבוהה של נוחות.

בכדי למקסם את היכולת הדינמית 
של ה-CR-V, ציידנו אותו במערכת 
בקרת ניהוג מתקדמת המשפרת את 

ההיענות של המכונית בשינוי כיוון.
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הנעה כפולה
4x4 AWD

מערכת ההנעה הכפולה החכמה מווסתת את הכוח בין 
הסרנים ובהתאם לצורך מופעלת באופן מיידי המותאם 

במדוייק למאפייני האחיזה. 

המערכת מבוססת על מצמד רב דיסקיות המסוגל 
להעביר מומנט אל הסרן האחורי על פי דרישה לדוגמא 
בשעת טיפוס. ברגע שאין בכך צורך, הכוח עובר רק אל 

הסרן הקדמי ובכך משפר את תצרוכת הדלק. 
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HONDA SENSING
HONDA SENSING היא אחת החבילות המתקדמות ביותר של טכנולוגיות בטיחות 
המתוכננות לשמור עליך ועל נוסעיך. מערכת בלימה לשיכוך עוצמת ההתנגשות אם 
קיים סיכוי להתנגשות עם רכב או עם הולך רגל, מערכת זו תתריע בפניך מפני הסכנה 

וגם תאט את מהירותך כדי לסייע בהפחתת חומרת ההתנגשות.

CMBS מערכת בלימה אוטונומית
כאשר קיים סיכוי להתנגשות עם כלי רכב או 
עם הולך רגל, מערכת זו תתריע על הסכנה ובו 
בזמן תאט את מהירות הנסיעה בכדי להפחית 

כל סיכוי לפגיעה ולנזק. 

אזהרת מעבר נתיב
שתפעיל  מבלי  מהנתיב  יוצאת  המכונית  אם 
את תאורת האיתות, המערכת תספק התראה 
לבך  תשומת  את  להסב  כדי  וקולית  חזותית 

לעובדה שעליך לחזור לנתיב הנסיעה שלך.

מערכת סיוע למניעת סטייה מהכביש
הקדמית,  השמשה  על  המותקנת  מצלמה, 
ומשתמשת  מהכביש  סוטה  הרכב  אם  מזהה 
תיקון  לבצע  כדי  החשמלי  ההגה  במערכת 
שלו.  הנסיעה  נתיב  בתוך  הרכב  את  ולשמור 
בתנאים מסוימים, היא יכולה גם להפעיל את 

הבלמים.

מערכת עזר לשמירה על נתיב
מסייעת לך לנסוע במרכז הנתיב שלך, ומעניקה 
לך חוויית נהיגה נטולת דאגות על ידי הפחתת 
הדרוש  והמאמץ  תיקון  פעולות  לבצע  הצורך 

לנהיגה בדרכים מהירות.

מערכת זיהוי תמרורים
תמרורים  מזהה  התמרורים  זיהוי  מערכת 
רגע  בכל  הצג.  דרך  אליך  זה  מידע  ומעבירה 

נתון היא יכולה להציג שני תמרורים.
מגביל מהירות חכם: שילוב של פעולת מגביל 
המהירות המתכוונן עם מערכת זיהוי תמרורים 
המהירות  הגבלת  את  אוטומטית  להגדיר  כדי 
זיהוי  מערכת  ידי  על  שזוהתה  למהירות 

התמרורים.
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בקרת שיוט אדפטיבית חכמה
מערכת זו מזהה אם רכב מסוים, הנע בנתיב 
והיא  מלפנים  אותך  "לחתוך"  מתכנן  סמוך, 
מבעוד  שלך  המכונית  מהירות  את  מתאימה 
מועד. היא גם מסייעת לך לשמור מרחק בינך 
ובין הרכב שלפניך כך שלא תצטרך לשנות את 

מהירותך.

מהירות  מעקב  עם  אדפטיבית  שיוט  בקרת 
נמוכה

פעולה זו שומרת על מהירות השיוט שהוגדרה 
אם  שלפניך.  הרכב  ובין  שבינך  המרחק  ועל 
הרכב שזוהה נעצר, המערכת מאיטה ועוצרת 
דוושת  על  ללחוץ  שתצטרך  בלי  רכבך  את 
שוב  מתחיל  שלפניך  שהרכב  ברגע  הבלמים. 
לנוע, כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על דוושת 

ההאצה כדי לחדש את פעולת המערכת.

כפתור מצוקה*
יד  בהישג  ממוקם   )E-CALL( מצוקה  כפתור 
ניתן  בצמוד למראה האחורית. במקרה חירום 

לקרוא לעזרה בלחיצת כפתור.

*בכפוף לזמינות השירות אצל גורמי ההצלה.
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לבחירתך מגוון צבעים 

*בכפוף למלאי

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

PREMIUM AGATE BROWN PEARL
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COSMIC BLUE METALLIC PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

RALLYE RED**



ספויילר לתא מטען

שטיח גומי לתא מטען

סט מדרגות 

סט מגני בוץ קדמיים ואחוריים

*אבזור נוסף בתוספת תשלום
*אביזרים בכפוף לזמינות מלאי

*התמונה להמחשה בלבד
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סט מסיטי רוח 

סט מגינים לדלתות
*מגיע בצבע שחור

וו גרירה נשלף

סורג לכלב
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מוטות רוחב לגגמוטות אורך לגג

סט שטיחי גומי קדמיים ואחוריים

*אביזרים בכפוף לזמינות מלאי
*התמונה להמחשה בלבד
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

66, 76CR-V 1.5 ELEGANCE 5S6

65CR-V 1.5 ELEGANCE 7S6

צריכת דלק בליטרים דגם
דרגת זיהום אווירל-100 ק״מ

CR-V 1.5 ELEGANCE 5S8.714משולב

CR-V 1.5 ELEGANCE 7S8.914715/2007משולב EC נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן
המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

ירושלים: פייר קניג 38  יצחק שדה 17, 03-6255625.  תל-אביב:  הרצליה: המנופים 10, 09-9572200.  "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ: 
א.ת. תלפיות, 02-6799977. חיפה: דרך יפו 139, 04-9110600. רעננה: התדהר 3 א.ת חדש, 09-7628700. ראשון לציון: השר חיים שפירא 25, -03
9433600. אשדוד: האורגים 29, 08-6223333. באר-שבע: "מאיר" א.ל. שרותי רכב, הסדנא 08-6274333,7. מעלות: רויאל מוסך וסוכנות בע”מ, שלמה 
שרירא א.ת. קורן, 04-9570320. עפולה: א.א. שרותי רכב, שד' מנחם בגין 66, 04-6402404. מפרץ חיפה: ארז פרטיות, האשלג 27, 04-8477277. 
חדרה: סוכנות רכב "גילרון", צה"ל 44, 04-6344461. נתניה: א.כ. טופקאר בע"מ הכדר 47, א.ת. ישן, 09-8610581. רחובות: רפי ורפי מוסכים, משה 
יתום 7, א.ת רחובות, 08-9362994. אשקלון: מוסך בני את דוד, המרכבה 16 א.ת. צפוני, 08-6754789. מחלקת עסקים וציי רכב: יצחק 17 תל-אביב, 

03-6255630. מוקד שירות ללקוחות 03-9182100.

*אחריות ל-3 שנים או 100.000 ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

יש הבדלים  זו  הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה  עופרת בלבד. מכוניות  נטול  ומותאמים לשימוש בדלק  כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי 
במפרטים ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים 
הם כלליים, ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או 

לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.

honda.co.il)2099 *)מהנייד
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מספר קטלוגי: 1

876543210

רמת האבזור הבטיחותי

רמת בטיחות נמוכהרמת בטיחות גבוהה

151413121110987654321

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיה ום
מירבי

זיה ום
מזערי

https://honda.co.il
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